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Deze Subtiel is geschreven door de MediaCie:

- Imad Akalai Houlich

- Puck Schagen

- Max Colpa

- Joost van Duivenvoorde

- Emma Janssen

- Lex Verhoeff

Hoewel de MediaCie ontzettend veel liefde en tijd stopt 
in de Subtiel, kan deze niet alleen geschreven worden. 
Vandaar dat de MediaCie de volgende Subliemers wilt 
bedanken voor hun geweldige bijdrage aan deze Sub-
tiel:

- Jenny Smit

- Silia Holman



Lex’ Lulpraatje
Lex Verhoeff

Een leuk feitje om deze Subtiel mee te openen: na water en 
thee is bier de meest gedronken drank ter wereld. Zelf denk 
ik dat wij studenten daar vooral aan bijdragen. In mijn ogen 
is na een lange donderdag de greep naar een goudgele pret-
cilinder nou eenmaal sneller gemaakt dan dat het zetten van 
een kopje thee is gelukt. Dit vertaalt zich terug in de statistie-
ken: gemiddeld drinkt een mannelijke student zo’n 20 glazen 
bier per week. Een vrouwelijke studente neemt er iets minder: 
gemiddeld zo’n 16 glazen per week.

Los van de statistieken denk ik dat ik voor een groot gedeelte 
van de Subliemers spreek als ik zeg dat een biertje of ander 
alcoholisch drankje op z’n tijd een beregoeie zaak is. Om 
die reden kwamen wij als MediaCie tot de consensus dat de 
Subtiel dus ook wel eens een vleugje alcohol kon gebruiken. 
Daarom bij deze: De Sublieme Alcoholspecial. In dit nummer 
staan een aantal alcoholische dranken in de spotlight die wij 
als MediaCie graag drinken. Sommige brengen je misschien 
op ideeën, anderen schrikken je misschien een beetje af. Hoe 
dan ook, heel veel leesplezier en vergeet er vooral zelf niet 
een drankje bij te pakken ;).

Nog een kleine disclai-
mer: sorry voor de afkor-
ting EsMa. De afko’s lopen 
dezer dagen nogal uit de 
hand helaas. 

Luv U guys,



Door Puck Schagen

Dit alcoholische passievrucht drankje is momenteel een van de pop-
ulairste cocktails die er is. In Londen werd dit drankje door Douglas 
Ankrah voor het eerst geproduceerd. Toen stond het echter nog 
niet onder de naam Pornstar Martini, maar heette het de Maverick 
Martini. Het enige wat de Martini en de Pornstar Martini met elkaar 
gemeen hebben is het glas, qua smaak is er niets te vergelijken. 
Waarom het woord pornstar erin voorkomt, heeft twee verschillende 
theorieën. De eerste is simpelweg omdat Douglas dacht dat dit echt 
een drankje voor pornstars was. De tweede is dat de pornstar martini 
een sensuele en zoetere versie is van de Martini en daarom dus tot 
de Pornstar Martini gedoopt is.

Ingrediënten & benodigdheden
Vanille vodka    30 ml
Passievruchtsap   45 ml
Passoa    25 ml
Limoensap    5 ml
Eiwit    2 eetlepels ongeveer
Passievrucht
IJsblokjes
Shaker

Bereiding
1. Vul de shaker met ijs
2. Voeg de helft van het eiwit, de vanille vodka, passoa, passievrucht- 
en limoensap toe
3. Eventjes goed en hard shaken, shaken en shaken
4. Schenk de cocktail in een (gekoeld) martiniglas
5. Snijd de passievrucht doormidden en leg de helft in het glas
6. En drinken maar!

Tips:
- Serveer het met een klein glaasje prosecco erbij. Eet eerst de passievrucht, drink dan de 
prosecco en daarna pas de cocktail. Extra smaakplezier;)
- Heb je geen vanilla vodka? Een mix van 1/3 Licor 43 en 2/3 normale vodka werkt ook!



Door Puck Schagen

De tequila sunrise, de zonsopgang van tequila. Met de mooie over-
loop van rood naar oranje maakt deze cocktail zijn naam goed waar. 
Het makkelijke van deze cocktail is dat het maar uit drie ingrediënten 
bestaat. Om die mooie overgang te maken in de cocktail is dan weer 
wat minder makkelijk, maar nog steeds niet onmogelijk! Deze oude 
cocktail was al in de jaren 30 bekend maar werd pas echt populair 40 
jaar later toen de Rolling Stones zeer onder de indruk waren van dit 
heerlijke drankje. Daarnaast hebben de Eagles er zelfs een liedje over 
gemaakt!

Ingrediënten & benodigdheden
Tequila    45 ml 
Sinaasappelsap  90 ml
Grenadine   15 ml
Ijsblokjes
Shaker
Lepel
Zeefje

Bereiding
1. Voeg de ijsklontjes en de grenadine toe aan het longdrinkglas
2. Zeef de pulp uit de sinaasappelsap en mix het sap en de tequila in 
een shaker
3. Giet nu voorzichtig de mix via de bolle kant van een lepel over de 
grenadine
4. Als het goed is, is er nu een scheiding ontstaan en kleurverloop
5. En drinken maar!

Tips:
- Je kunt voor variatie ook andere soorten sappen gebruiken zoals ananas- of perziksap
- Niet een enorme tequila fan? Je kunt ook de tequila vervangen door rum of vodka!



Door Lex Verhoeff

De Miami iced tea is het exotische zusje van de oeroude, klassieke 
Long Island iced tea. Voor wie niet bekend is met de Long Island iced 
tea, dit is een cocktail waarin zo’n vijf soorten drank met citroensap 
en cola worden vermengd. De Long Island iced tea is daarmee een 
zeer geliefde cocktail bij de kenners.

Voor een meer tropisch gevoel is de Miami iced tea in het leven 
geroepen. Deze cocktail lijkt op de Long Island iced tea, maar is toch 
net ietsje anders. De basis is hetzelfde: neem 15 ml gin, 15 ml tequila, 
15 ml wodka en 15 ml witte rum en doe dit in een glas. Voeg hier ver-
volgens nog eens 15 ml blue Curaçao aan toe. Aan deze likeur dankt 
de Miami iced tea haar kenmerkende blauwe kleur. Na het toevoegen 
van wat citroensap kun je de dranken door elkaar roeren. Pak hierna 
een longdrinkglas met wat ijsblokjes en schenk het blauwe goedje 
hierin over. Vul het drankje aan met 60 ml Sprite of 7 up en gooi er 
een citroenschijfje in. Dan staat er nog maar 1 ding te gebeuren: geni-
eten!



Door Jenny Smit

Dit alcoholische drankje is een all-time favorite bij de basic Amster-
damse wifeys die we stiekem allemaal zijn. Zoet, verwarmend, kleur 
van de liefde en vooral erg effectief op het alcoholpercentage in de 
bloedbaan, presenteer ik jullie met trots: LAMONADE. De naam ver-
raadt niks meer dan alleen het effect en daarom som ik met liefde de 
ingrediënten voor jullie op:

Men neme een goed glas gevuld met ijs, een GinTo versie heeft hier-
in de voorkeur, een flink shot wodka, een scheut cranberry juice (die 
gezoete van de Ap), een scheut Ginger Ale, een kaneelstokje en een 
schijf sinaasappel.

Lekker voor bij het kerstdiner, tijdens een druilerige november avond 
of gewoon tijdens het studeren. Dan drink je ook wel eens limonade, 
toch?

Liefs,

Jenny



Door Silia Holman

Een EsMa, oftewel de Espresso Martini, oftewel de nachtelijke koffie, 
is hét drankje dat niet kan missen op een party avond, een avondje 
lekker rustig op de bank chillen, een avondje “ik ga het rustig aan-
doen” maar toch escaleren, een avondje bij je opa & oma, een Sub-
lieme avond, oftewel: hét drankje dat op geen enkele avond kan 
ontbreken. Maar waarom al deze excitement over gewoon maar een 
‘drankje’?

De EsMa is niet zomaar gewoon een ‘drankje’. Het is veel meer dan 
dat! Naast de koffie die erin zit waardoor je een lekkere heuze cafeïne 
kick ontvangt en de avond dus veel langer volhoudt, zit er ook nog 
lekker wat alcohol in, waardoor de avond natuurlijk een extra dimen-
sie krijgt. Nu denk je natuurlijk, Espresso en Alcohol, wat wil een mens 
nog meer? Naast de koffie en de alcohol, is het ook gewoon erg lek-
ker, en ja dat zegt iemand die zelf geen koffie lust!!! Dus jullie zijn nu 
natuurlijk allemaal heel erg benieuwd hoe dit drankje gemaakt wordt. 
Dus hierbij de uitleg:

Ingrediënten: (voor 4 cocktails want veels te lekker om er maar één te drinken 
natuurlijk)

Vodka    100 ml
Kahlúa (koffielikeur)   100 ml 
Koffie    100 ml
IJsblokjes
Koffiebonen (ter garnering) 
Cocktailshaker
Iemand die de cocktail voor je shaket (tip: vraag een Tristan of een Ruben)

Bereiding
Shake alle ingrediënten (behalve de koffiebonen en degene die de 
cocktail shaket) in de cocktailshaker. Zorg dat je lekker veel ijsblokjes 
toevoegt, dit is lekker verkoelend. Hierna doe je het drankje in mooie 
glazen en garneer je het met koffiebonen en voilà daar is jouw ESMA!



Door Imad Akalaihoulich

“life doesn’t have to be boring without alcohol”

Heb jij ook geen zin om elke week een kater te krijgen of drink je 
gewoon geen alcohol vanwege wat voor reden dan ook. Dan presen-
teren wij hier de Virgin Cocktail! Want je hoeft niet altijd alcohol te 
drinken om een leuk avondje te hebben. Het leukste aan dit drankje 
is, dat je automatisch een rol krijgt toegewezen, namelijk de bob van 
je groepje. Dus vergeet je rijbewijs zeker niet mee te nemen!

Deze zomerse cocktail bevat talrijke vruchten die voornamelijk groe-
ien op gebieden bij de middellandse zee. Het klimaat in die landen 
kenmerken we als een warm zeeklimaat met weinig neerslag. Om je 
een beter beeld te geven gaat het om landen als Spanje en Marokko. 
In deze landen is er een overmaat aan tropische vruchten en zonlicht. 
Daarnaast staat gastvrijheid centraal in de bovengenoemde landen, 
voornamelijk in Marokko. dus als je klaar bent met het bereiden van 
je cocktail, bel dan een vriend of vriendin die je lang niet hebt gespro-
ken en drink met hem of haar een glaasje of klop anders bij je buren 
aan en nodig ze uit!

Ingrediënten & benodigdheden
1 cm dikke plak komkommer
1 takje Marokkaanse munt
Paar bevroren rode bessen
120 ml heldere, sprankelende limonade (7 Up, sisi etc.)
Blokjes ijs
Siroop (10 a 20 ml)

Ter garnering eventueel meer bevroren bessen, schijfje komkommers, watermeloen & 
munt.



Bereiding
Allereerst snijd je de komkommer in plakjes. Breng daarna 200 ml wa-
ter aan de kook. Vervolgens breng je de plakjes komkommer en een 
takje munt in het kokend water. Als de komkommer en de munt in de 
pan zit doe dan de pan uit. Daarna kun je bevroren bessen of een mix 
daarvan in de pan doen en laten ontdooien. Als ze zijn ontdooid, kun 
je een stamper pakken of de achterkant van een lepel en de bessen 
stampen. Als je dat hebt gedaan kun je het mengsel in de koelkast 
doen voor 24 uur.

Na 24 uur
Giet 40 ml van je gespannen mengsel in een hoog glas. Voeg een 
handvol ijsblokjes toe en vul aan met 120 ml limonade (naar keus, 
voorkeur 7up). Garneer met het gehakte fruit dat je lekker vindt of 
wat meer bevroren bessen en muntblaadjes als je die hebt. Als laatst 
kun je ongeveer 5 ml siroop erbij doen.

Relax and enjoy!



Door Puck Schagen

an alle rode wijnen die er zijn, kent bijna iedereen, ook de niet-wi-
jnkenners, de Merlot. De Merlot stamt af uit Bordeaux. Door de 
soepele en romige smaak drinkt het makkelijk weg en daarom is dit 
de ideale wijn voor beginners. Door een medium hoeveelheid aan 
tannines blijft de smaak en hoofdpijn zacht. Tannines zijn namelijk 
antioxidanten die een droge smaak aan wijn kunnen meegeven. 
Ook zorgen ze voor een hele nare kater de volgende ochtend. 
Gelukkig bevat Merlot voor een rode wijn dus niet super veel tan-
nines. 

De wijn komt van de Merlot druif, die in verhouding tot andere 
druiven een dunne schil heeft en redelijk groot is. Het voordeel van 
deze blauwe druif is dat hij het snelst rijp wordt. Daardoor kan hij 
ook in koelere gebieden geoogst worden. Merlot is het lekkerst bij 
een stukje vlees maar kan ook bij pasta’s met kip en is natuurlijk 
ook gewoon lekker op het terras!

De prijs van Merlot loopt nogal uiteen. Als je echt fancy wilt doen, is 
er de Petrus. Deze wijn is 2426,- euro per fles! Als je toch iets meer 
op budget zit, kun je een Merlot gelukkig ook voor 3,- bij de appie 
halen. Wil je iemand verrassen met een echt lekker flesje? Dan heb 
je voor 17,95 de Ridgeback Merlot. Een topwijn voor een lekker 
fancy avondje.



Door Puck Schagen

De eerste vondsten van wijn dateren terug naar 7000 jaar geleden. 
Ook toen al zaten mensen dus al aan de zuip. In Egypte is waarschi-
jnlijk ook echt de eerste wijnkennis ontstaan. Daar werden verschil-
lende druiven al gelabeld, dit was voornamelijk rode wijn.  Naast 
rode wijn is er natuurlijk ook witte wijn en rosé. Witte wijn is vaak 
makkelijk weg te drinken, bevat minder tannines dan rode wijn (dus 
minder hoofdpijn, dat hebben we net geleerd!) en is vaak ook wat 
goedkoper. Daarnaast heb je ook nog de rosé. Dit lijkt vaak een mix 
van rode en witte wijn. Maar pas op! Het is in de EU verboden om 
zo’n mix op de markt te brengen. De rosé kleur ontstaat door blau-
we schil kort mee te laten gisten met de wijn. Tevens heeft dit effect 
op de intensiteit en ook de soort druif kan de smaak laten variëren. 
Voor echte studenten zijn rosé en witte wijntjes het makkelijkst weg 
te drinken en het meest betaalbaar. Hierbij daarom een lijstje met 
verschillende betaalbare wijntjes:

I am (pinot grigio of sauvignon)  €3,99
Mooi Kaap rosé    €2,99
Slurp! Rosé     €4,99
Slurp! Chardonnay   €4,99

Echte wijnliefhebbers hebben natuurlijk niet genoeg aan één glas. Die 
kunnen daarom een wijnstop zoals die op de foto goed gebruiken. De 
onderstaande QR-code helpt je meteen naar deze perfecte gadget.



Door Lex Verhoeff

Het Grolsch kanon is het biertje dat zowel daklozen als fijnproevers 
verenigd in de zoektocht naar de elite alcoholpercentages onder de 
biertjes. Met zo’n 11,6% aan giftig goed is deze knoeperd er eentje die 
je avond een stuk chaotischer maakt. Tevens claimen diverse mythes 
dat van dit kanon de term ‘kogellam’ is ontsprongen. 

Uiteraard heb ik dit biertje zelf al meerdere malen baas gemaakt en 
ik ben er behoorlijk over te spreken. Tijdens het nuttigen van deze 
kruidige rakker is dan ook een nieuw ritueel ontstaan: het Kanon 
balkon. Hierbij wordt, uiteraard met de halve liter variant, het kanon 
ontzegeld en beproefd op een balkon en puur door de rijm zal hij al 
beter smaken. Probeer het vooral zelf, maar onthoud ten alle tijden: 
dit biertje is niet geschikt voor een gezellig potje beerpong.

Grolsch Kanon
Sterkte: 11,6%



Door Lex Verhoeff

“Neem er per persoon drie en je gaat allen stationair over de knie”

Eén biertje met je matties op het terras zit er niet in als je aan de Goo-
isch Tripel begint. De Gooisch Tripel is namelijk een biertje wat je op 
het terras houdt en je gegarandeerd een mooie avond oplevert. Met 
zo’n 9,5% is dit biertje namelijk een echte sluipmoordenaar. Voor je 
het weet is de weg van het terras naar je fiets al een stuk uitdagender. 
Tevens kan het zijn dat na een aantal van deze rood gemarkeerde 
biertjes de Gooische ‘r’ al lekker over de tong rolt.

Een echte aanrader is om dit biertje te nuttigen in het hartje van Hil-
versum op het terras van ‘Mout’. Dit is tevens de plek waar de Goo-
ische bierbrouwerij, maker van dit vloeibare goud, gevestigd is. Op dit 
enorme terras kan zeker met een lekker zonnetje dit biertje pas écht 
gewaardeerd worden. 

Gooische Tripel
Sterkte: 9.5%



Door Emma Janssen

Als typische en trotse Nederlanders doen ook wij in Subliem altijd 
mee aan de langlopende traditie van Belgen moppen. Van ouder op 
kind, bestuur op commissielid en generatie op generatie schromen 
wij ons niet om ons betere intellect, superieure vocabulair en het 
sneller vormen van een regering te benadrukken (al gaat dat dit jaar 
minder soepel). Toch (met veel pijn in mijn hart) ben ik er tijdens 
mijn eerste jaar studeren achter gekomen dat wij Nederlanders 
daadwerkelijk iets van de Belgen kunnen leren: bier brouwen.

De Tripel Karmeliet, ook wel de Belgische trots, is een biertje dat 
met een alcoholpercentage van 8,4% misschien net iets te lekker 
wegdrinkt. Zo herinner ik me nog de eerste speciaalbier borrel in 
Subliem (of eigenlijk vooral het gebrek aan herinneringen). Nadat 
er al twee verschillende biertjes op de tap aangesloten waren, was 
eindelijk de Tripel Karmeliet aan de beurt. 

Ik was vastberaden om met mijn eerstejaars tolerantie de rest van 
de avond niet meer te drinken Echter had ik maar één slok nodig van 
dit goud- tot bronskleurig biertje om plotseling te vergeten dat ik een 
ruggengraat had. Wat leidde tot een onvergetelijke avond. Dus wil je 
zelf ook een avond meemaken, die zo memorabel  is omdat je juist 
alles vergeet. Geniet van Tripel Karmeliet.

Tripel Karmeliet
Sterkte: 8.5%



Door Emma Janssen

Een scheutje wodka, een paar eetlepels water en een teugje groene 
limonadesiroop. Ook wel de Subliem shot. Een shotje dat niet kan 
ontbreken tijdens een Sublieme avond. Dit bekende shotje, wellicht 
berucht onder menig man, is het fundament van een wazige avond. 
Zo vormen de kleur en smaak de essentie van Subliem, namelijk: een 
prachtige groenkleurige substantie, bestaande uit verschillende on-
derdelen die elkaar geweldig complementeren. En ook de herinnerin-
gen doen de vereniging trots. 

Tijdens het bezoeken van andere besturen is er enkel lof uit te sprek-
en over het groenkleurige shotje. Zelfs mensen die er finaal afliggen, 
riskeren het bezoeken van de toilet of een emmer, om ook maar een 
klein slokje van het ultieme drankje te nuttigen. Daarnaast genieten 
leden van deze shot in de ledenkamer na het uitroepen van een lu-
idruchtige: “Subliem hoog, standaarden laag!”. Natuurlijk zijn er nog 
veel meer mensen die hun eigen herinnering hebben aan deze vloe-
ibare magie, maar die herinneringen zijn er om zelf te blijven koes-
teren tot in het bejaardentehuis.

Al met al is het Sublieme shotje een geweldig stukje Subliem dat altijd 
onderdeel zou blijven van de immer groene vereniging.




