
ASSORTIMENT 2021

GIVE
SOMETHING ELSE

THIS XMAS

Kerstpakketten voor bedrijven



Onze opvallende fles is schuin, eigen-

zinnig en stoer. Gemaakt van luxe 

glas en een duurzame houten dop. 

100 % attentiewaarde gegarandeerd. 

Verpakking en personalisatie moge-

lijk!

FLES 500 ML 

FLESJE 100 ML

GIFTBOX
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De Drunken Mel 'mini' is net zo lekker 

als zijn grote broer, alleen dan een 

stukje kleiner. Daardoor goed te com-

bineren met andere producten in een 

pakket.

Luxe schuine box met daarin 1 fles 

Drunken Mel 500 ml en 2 originele 

Drunken Mel glaasjes. Personalisatie 

aan buitenkant (sticker) als binnenkant 

(kaart) in stijl mogelijk. Voorbeeld 

Something else! For Someone special.

Kerstpakketten voor bedrijven

€18,95 consumenten

Vraag naar de inkoopprijs

adviesprijs

€ 8,95 consumenten

Vraag naar de inkoopprijs

adviesprijs

€24,95 consumenten

Vraag naar de inkoopprijs

adviesprijs



Deze luxe weckpot bevat alles wat je 

nodig hebt om optimaal van Drunken 

Mel te genieten: een flesje van 100 ml, 

een Drunken Mel glaasje, 100 gram 

ambachtelijke fudge én een recepten-

boekje maar daarin heerlijke dessert 

recepten.

Maak zelf een Rabbit or Duck coktail. 

In de luxe premium giftbox zitten alle 

ingredienten. Drunken Mel 100 ml, 

premium Schweppes Ginger Ale, KIRE 

water, avocadopit-rietjes, gedroogde 

limoen en instructies. Nu al de hit van 

2021.

Onze favoriete Italiaanse dessert: een 

mooi glas, een ijskoude bol vanille-ijs, 

een shot warme espresso: afgetopt 

met Drunken Mel. Dit pakket geeft je 

handvatten om binnen een handom-

draai zelf een Affogato X Drunken Mel 

op tafel te zetten. Inclusief recept!

COCKTAILBOX 

WECKPOT COMPLEET

DIY AFFOGATO
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Kerstpakketten voor bedrijven

€19,95 consumenten

Vraag naar de inkoopprijs

adviesprijs

€19,95 consumenten

Vraag naar de inkoopprijs

adviesprijs

€14,95 consumenten

Vraag naar de inkoopprijs

adviesprijs

NIEUW!



ZELF SAMENSTELLEN
Heb je persoonlijke wensen? Stel je liever zelf je perfecte kerstpakket samen? Laten wij je helpen, 

zo komen we tot het meest ideale relatiegeschenk.

Wil je een specifiek pakket samenstellen of Drunken Mel combineren met andere producten? We 

denken graag met je mee en helpen je verder. Zo maken we samen jouw ideale kerstgeschenk.

Onze pakketten zijn natuurlijk ook te personaliseren naar wens, meer hierover vind je op de 

volgende pagina!
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PERSONALISATIE
Een persoonlijke touch aan een Drunken Mel pakket maakt het vaak helemaal af. We bieden 

diverse personalisatiemogelijkheden aan. Hier vind je een greep uit de mogelijkheden. Wil jouw 

klant nét iets anders? Laat het ons weten en we gaan het regelen!

SOMETHING ELSE FOR SOMEONE SPECIAL

RECEPTENBOEKJE MET PERSOONLIJKE GROET

LOGO STICKER OP GIFTBOX

KERSTKAART 

Speciaal voor onze giftbox & cocktailbox bieden we een mooie schuine 'Something 

else for someone special' kaart aan. Uniek gestanst en afgewerkt met glanslami-

naat. Op de linkerzijde kort meer uitleg over Drunken Mel, de rechterzijde volledig 

door de klant in te delen. Levering binnen 2 werkdagen mogelijk. 

Onze Drunken Mel receptenboekje voor desserts kan ook gepersonaliseerd 

worden. Een eigen pagina? Geen probleem! Logo op de voorkant? Ook mogelijk! 

Onze giftbox is aan de buitenzijde te personaliseren door middel van een logo stic-

ker op de doos. Levering binnen 3 werkdagen mogelijk. 

Al onze pakketten en flessen kunnen worden verpakt met een persoonlijke kerst-

kaart. We bespreken de mogelijkheden graag. 



DRIEBERGEN-RIJSENBURG - Drunken Mel®, dé 
after-dinner drink met een zachte karamelsmaak. Het 
recept is afkomstig uit Vietnam, waar een digestief eerder 
regel is dan uitzondering. Glazen op tafel en genieten 
maar. Niet alleen van de fantastische smaak, maar ook 
van de fles waarin Drunken Mel komt. Schuin, eigenzin-
nig en stoer. Net als Drunken Mel® zelf. Je drinkt de 
after-dinner drink op zijn best ijskoud en in goed gezel-
schap.

Anthony Diks vertelt: Het idee van Drunken Mel® is op één van 
mijn reizen naar Vietnam geboren. In een leuk en levendig 
restaurant schenken ze een soortgelijk drankje na het eten.

- Regenachtige zaterdag -

Het drankje bleef me bij en op een regenachtige zaterdag ben 
ik het zelf gaan maken. Gewoon thuis. Ik heb de drank gebot-
teld en in de vriezer gelegd. Die avond liet ik het resultaat aan 
mijn vrouw proeven, ze vond het heerlijk. Niet veel later heb ik 
het ook aan mijn vrienden laten proeven. Precies zoals het me 
voorstond: na het eten bij de koffie, gezellig pratend en genie-
tend van de avond. Unaniem was het respons ‘heerlijk’.

- Gekke naam -

De naam komt van het feit dat we de karamel eigenlijk een 
beetje dronken maken. De zoektocht naar de perfecte fles 
kwam uit op een hoogwaardige, glazen fles die schuin staat. 
Het logo is bedoeld om mensen aan het denken te zetten, 
erover te praten. We brengen zo een gespreksonderwerp aan, 
zie jij een eend of een konijn? Vanuit die vraag, ontstaat weer 
nieuwe gespreksstof. Dat is wat we willen bereiken.

- Horeca -

Het eerste restaurant dat Drunken Mel® aan haar gasten 
serveerde, was de plaatselijke bistro De Vagebond. Ik ken de 
eigenaar, Arno Pont , en vroeg of hij Drunken Mel® wilde 
schenken als after-dinner drankje. Hij was gelijk enthousiast en 
schenkt de likeur sindsdien met veel succes bij de koffie. Na 
bistro De Vagebond hebben meerdere horecagelegenheden 
het idee van Drunken Mel® omarmt. Zo wordt Drunken Mel® bij 
verschillende restaurants geserveerd bij de koffie of als onder-
deel van een dessert. Gasten tafelen dus langer na dankzij 
Drunken Mel®. Dat after-dinner gevoel willen we zeker in de 
horeca bereiken. Samen nog even gezellig napraten na het 
eten, een ludieke fles op tafel en genieten maar.

- Weggeven is belangrijker -

Hoe leuk is het wel niet dat je in een restaurant nog iets van de 
zaak krijgt? Bovendien smaakt Drunken Mel® ook heerlijk en 
zal het daarom vaak voorkomen dat mensen nog een extra 
glaasje inschenken. Uiteindelijk werkt het ook omzet verho-
gend.

- Waarom doen we dit? -

Hoe mooi is het om iedereen langer te laten natafelen. Glazen 
op tafel, telefoon nog even aan de kant, een leuk gesprek en 
genieten maar. Iedereen in Nederland moet kennis kunnen 
maken met Drunken Mel®. 

Natafelen begint weer een begrip worden!



PROEFFLES AANVRAGEN?

drunkenmel.com
info@drunkenmel.com

 
 

Floor Alblas

+31(0)627364280

drunkenmel.com

floor@drunkenmel.com

DC - Drunken Crew

 
 

Kim van Beek

+31(0)650806693

drunkenmel.com

kim@drunkenmel.com

DC - Drunken Crew

Eerst proeven, dan geloven. Dat snappen wij maar al te goed en 
daarom kun je bij ons een gratis flesje aanvragen.

Neem even contact op met Kim of Floor en voor je het weet heb 
jij iets kouds in de vriezer liggen!




