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Café sportief  
Betaling per overschrijving, factuur op firma mogelijk 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

St.-Gummarus blijft actief & sportief! 

Brengt U, een vriend, familielid, kennis of een ander 

bier en aperitief naar waar ge belieft. 

’t Café is niet open dus er wordt enkel thuis gezopen. 

Ge moogt ons dus altijd bellen  

om iets te bestellen! 

 

 1. Trakteer eens een (on)bekende 

Het verwarmt ons te zien dat er veel initiatieven zijn 

voor mensen die dagdagelijks in de ziekenhuizen 

staan maar vinden dat er veel meer mensen een extra 

bedankje verdienen. 

Ben jij het daarmee eens? 

 Trakteer dan eens een (on)bekende!  

 Bestel via whatsapp +32.495.45.51.56  

 Koop een “Beers 4 You” pakketje voor 15 Euro 

 Wij gaan op zoek naar iemand (on)bekend  

 Doneren hem/haar het pakket in jouw naam 

 Sturen jou hiervan een foto/filmpje via whatsapp 

 

Hoezo een (on)bekende? 

Dat kan gaan van de thuisverpleegster, apotheker, 

kassierster, helpende buur, buschauffeur, opvoeder 

in de crèche, opvang scholen, postbode, hellofresh 

leverancier, vuilnisman, wegenwerker,  …  

(uiteraard heb je hier inspraak in en kan dit ook specifiek gekozen 

worden) 

 

2. Beer Delivery sponsored by Martini Ciclismo 
 €1 voor de Belgische Ho.Re.Ca per gefietste km! 

 

Beers 4 you pakket  € 15,00 

Bierpakket aan uzelf of een ander € 20,00 

Bierpakket + 25 € dranktegoed € 42,50 

Belgian Beers Bucket 16 bieren € 50,00 

1 Gratis bier + 50 € dranktegoed € 50,00 

1 Gratis kratje + 100 € dranktegoed € 100,00 
 

Informatie en bestellingen  

 0495455156  @st.gummarus    gielen_bjorn@me.com 
 

 

 
 
 
In het kader van #raiseyourspirits, een 
globaal plan van Bacardi-Martini waarbij 
3 miljoen dollar wordt voorzien ter 
ondersteuning van de horecasector, wil 
Martini Racing Ciclismo ook de Belgische 
horecasector te hulp schieten. Doel is om in 
totaal 40.000 euro bijeen te fietsen door 
het organiseren van gesponsorde, 
individuele fietstochten. 

BEERS 4 YOU 

€ 15,00 

4 BIEREN 

BIER 

PAKKET 

€ 20,00 

6 BIEREN  
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“Good People Drink Good Beer”  

Gummarus mini Tankbier!  

GUMMINI’S 

 

Frisse vers getapte TANK pintjes van’t vat in 

authentieke stijl en beleving. 

Vaten zijn in de frigo te bewaren en bier blijft uit de 

koelkast 8h fris  

Wij leveren de vaatjes in bruikleen en komen deze 

weer ophalen op afspraak.  

De tankjes bevatten 3,9l vers getapt bier of terwijl het 

equivalent van minimum 15 boerekes.  

Vaten worden geleverd in houten kist met 4 

bijhordende glazen. 

VAT, KIST EN GLAZEN IN BRUIKLEEN 

Stella Artois € 35,00*  

 

Mogelijke Levering/ophaling: 
Ma./Woe. – Woe./Vrij. – Vrij./Zat. – Zat./Zon. – Zon./MA. 

 

*prijs voor 24h 

*Levering en ophaling buiten Lier 10€ 

*Extra dagen op aanvraag 

 

Betaling per overschrijving na contact en bevestiging 

van levering 

 

Vatjes aankopen? 
(min. 5 werkdagen levertermijn) 

Koperen vat zonder gravure 3,9l: 240€ 

Optie houten kist 4 boeren: 90 € 

Optie gravure logo St.-Gummarus tweezijdig 50 € 

Logo St.-Gummarus op houten kist 20 € 

 

Vullen van een aangekocht vat incl. Co2 vulling 

STELLA ARTOIS € 20 – Sterke Tapbieren € 30 

(Bier blijft 14 dagen vers in de koeling)  

 
Informatie en bestellingen 

 0495455156  @st.gummarus    gielen_bjorn@me.com 

22,5 cm L 

35,5 cm H 

28 cm B 
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Whether you’re with your nearest and dearest, or virtually 

celebrating with them, we hope it’s a special one.        

#InstAperitivo #VirtualToast 

 #MartiniProsecco #MartiniTime 

 

2. Fiets Delivery sponsored by Martini Ciclismo 
 €1 voor de Belgische Ho.Re.Ca per gefietste km! 

 

Italiaanse Prosecco Aperitivo pakket  € 35,00 

Martini Bellini Aperitivo pakket € 35,00 

Lambrusco Aperitivo packet € 35,00 

Aperitivo pakket + 25 € dranktegoed € 65,00 

 

De aperitivo pakketten bevatten een fles Prosecco, 

Fles Lambrusco on ice of Martini Bellini en een 

heerlijke aperitief schotel met tapenades , olijfjes, 

antipasto. 

 

3. Zet iemand speciaal in de bloemetjes 

 

Verras een moeder op moederdag en laat ons langs 

komen met een aperitivo of bierpakket met een 

prachtig droogbnoeketje bloemen. Doorheen de dag 

aan huis geleverd met de fiets of wagen door 

enthousiaste Gummarus crew  

 

Bloemen apperitief klein € 47,00 

(droogboeketje t.w.v. € 20 + aperitivo pakket) 

Bloemen aperitief medium € 57,00 

(droogboeket t.w.v. € 30 + aperitivo pakket) 

bloemenaperitief groot € 67,00 

(droogboeket t.w.v. € 30 + aperitivo pakket + extra 

aperitivo) 

Bier en Bloemen klein  € 35,00 

(4 Bieren + droogboeketje t.w.v. € 20) 

Bier en Bloemen groot € 50,00 

(6 Bieren + droogboeket t.w.v. €30) 
 

 

Informatie en bestellingen 
  

 0495455156  

  @st.gummarus  

 

  gielen_bjorn@me.com 
 

https://www.facebook.com/hashtag/martiniprosecco?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBYOssFzoJe27CB_hrvH2UURcEBYzXXH-FLj4eNxx4uOX12DBU9UxeRrVgKA9fMPECxRtMVwIOWSFb-7aMGeReD5BV_H_Kha5Aul5YI5eSyb6HeoAewGHeTss-7p9KcKfd4U9ph5mMQsseKgPWtLd8pgo7A3R3Mo1_kXRM9eju_PbzBPV-oKdfX_wLGM-ugYBG_-UcE59tYNJp6uqnmVb48o4eNxeupCWvwk-ksyEK6v1WzSO2A4oLoPwi_35WJr7ApgxEpS8kVEKfVl7LTeLt8Ybmxz4rhMbe3AbZjAGiNws_HgkWmXecgqP42_lM1gjO1l-sczosTeMPa3vHAlW2FGlbhBA&__tn__=%2ANK-R
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Bestel instructies: 

 
• Neem contact met ons op bij voorkeur via whatsapp bericht, facebook messenger of e-mail 

o 0495.45.51.56 (Het kan het soms enkele uren duren voor we antwoorden) 
o gielen_bjorn@me.com 

 

• Vermeld zeker volgende zaken: 
o Wat wil je precies bestellen? 

 Alle pakketten zijn altijd te bestellen 
o Doe je jouw bestelling cadeau?  

 Vermeld dan even van wie het een cadeau is en aan wie en evt. de gelegenheid  
o Heb je een korte persoonlijke boodschap die we op een kaartje mogen schrijven?  

 Geef maar door 
o Welke dag heb je bij voorkeur levering? 

 We fietsen soms heel ver en zo goed als alle dagen, een levering op gewenste 
dag moet je altijd even afstemmen met ons of onze agenda dit toelaat. 

o Trakteer je een (on)bekende vermeld dan zeker of wij iemand kiezen of dat je 
specifieker iemand wil aanduiden 
 

• Nadat we samen de bestelling en levering hebben afgestemd sturen we je het 
rekeningnummer en mededeling voor overschrijving 

o Je schrijft over en wij leveren zoals afgesproken  
 

• Op dag van levering kunnen we jou indien gewenst via videocall mee aan de deur brengen of 
sturen we jou een foto van de levering 
 

• Na afhandeling blijven wij u dankbaar   
 

 

mailto:gielen_bjorn@me.com

