
WAT ZIT ER IN  
DIE BOLLE FLESJES?

ROOMER.

Ons vakmanschap drink je met verstand



Breid je assortiment uit met deze originele parel. 
RoomeR biedt bewust een tegengewicht aan de 
algemene vervlakking van het drankenlandschap. 
Wij stellen daarom met trots voor: 

Lichtzoet in de aanzet, een vleug je Rivesaltes, 
maar dan volgt vrij vlug een weldadige explosie 
van bloesemaroma’s. In tweede instantie zet een 
zweem van muskaat en een zeer genuanceerde 
aciditeit alle smaakpapillen aan het werk. In een 
derde fase komen vermouth-tonen boven, die 
zorgen voor een droge, maar volle afdronk.

EEN 
EXCLUSIEF 
APERITIEF 
MET EEN 
VERHAAL RoomeR is gebaseerd op het familierecept van 

mémé Maria. Het frisse ‘drankje met de zwe-
vende bloemetjes’ is het resultaat van meer dan 
vijftien jaar experimenteren van twee broers. 
Zij maken de vlier - een smaak van vroeger - 
opnieuw hip. Op dit moment wordt RoomeR 
verkocht in een 1000-tal verkooppunten in 
België. RoomeR vindt vlot zijn weg naar hore-
cazaken en winkels en is ook opgenomen in het 
assortiment van o.a. Delhaize en Carrefour. 

RoomeR is een (h)eerlijk aperitief op basis van 
vlierbloesem en een mix van geheime kruiden. 
RoomeR wordt ambachtelijk en met zorg voor 
kwaliteit gemaakt, tot in het kleinste detail: de 
zwevende bloemetjes worden met een pincet aan 
elke fles toegevoegd. 

RoomeR is een klein Gents bedrijf opgericht 
in 2004. RoomeR kiest bewust voor duurzame 
vormen van economisch handelen. We inves-
teren in mensen, niet in machines: bottelen 
gebeurt bij ons i.s.m. een sociale werkplaats. Er 
wordt gewerkt met zorg voor mens en milieu en 
met nadruk op kwaliteit. 

We telen onze vlierbloesem op een natuur- 
vriendelijke manier en vanuit een landschappe-
lijke visie. RoomeR is puur natuur: wij gebruiken 
geen bewaarmiddelen, noch smaak- of kleur-
stoffen. We kiezen voor een ecologisch verant-
woorde verpakking en transport.

THE
ROOMER

STORY

MEESTERSCHAP

MENSEN

MILIEU

Meesterschap,  
mensen en milieu!

PERFECT SERVE 
puur met twee blokjes ijs  

én bloemetjes in ieder glas

Sinds 2004 een vaste waarde 
in  BELGIË

UNIEK
noch wijn, noch likeur of jenever

een alcholisch aperitief op 
basis van VLIERBLOESEM  

en een mix van geheime  
kruiden (15% vol alc.)

AMBACHTELIJK tot in het kleinste 
detail: de bloemetjes worden met een  

pincet aan elke fles toegevoegd

PUUR NATUUR 
zonder bewaarmiddelen,  

noch smaak- of kleurstoffen
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RoomeR bvba 
Krevelstraat 2 bus 001
9000 Gent, België
T & F: +32 (0)9 223 81 83

KINGSIZE
2 flessen + 2 glazen

20 cl & 50 cl

ROOMERROL
1 fles + 2 glazen

ROOMERBOX
1 fles + 2 glazen

NIEUW! 
COUPE FLEUR 

1 fles RoomeR  
+ fles bubbels

ROOMER-TONIC
1 fles + 2 tonics


