
GIN & TONIC
Beefeater Gin 

Beefeater is de enige internationale premium gin
die nog altijd in Londen aan de Thames wordt
gedistilleerd. Sinds 1860 is het recept, gebaseerd
op negen karakteristieke, botanische kruiden,
ongewijzigd. Beefeater is een klassieke Engelse
Dry Gin: droog en krachtig van smaak, sterk
gearomatiseerd, meestal blank en altijd ongezoet. 

Ki No Bi Kyoto Dry Gin afkomstig uit Japan is
gemaakt van verschillende ingrediënten zoals: yuzu
(Japanse citrus), groene thee, gember, bamboe en
Japanse groene peper. De gin heeft een aroma met
hinten van yuzu en sansho. In smaak proef je de
Japanse botanicals goed terug met name de yuzu.
Dit geeft ook zalige florale aroma's af. Het heeft een
beetje een bittere afdronk dankzij de gember die er
in is verwerkt. 

Ki No Bi Kyoto Dry Gin 

Tanqueray Flor de Sevilla 

Tanqueray Flor de Sevilla is een heerlijke, frisse
gin, speciaal gemaakt voor de zomer. De smaak,
die wordt gemaakt door Sevilla sinaasappels en
sinaasappelbloesem te combineren, ruikt en
smaakt geheel naar het Middellandse zeegebied.
Deze Flor de Sevilla is gebaseerd op de originele
recepten van Charles Tanqueray, de oprichter van
het merk Tanqueray.

€11,95

€18,95

€14,95
MET SINAASAPPEL & ROZEMARIJN

MET LIMOEN, GEMBER, PEPER & MINT

MET CITROEN & MINT



Bombay Sapphire Pink Gin 

Bombay Sapphire heeft met hun Bombay Bramble-gin een
levendige gin gecreëerd die barst van de natuurlijke aroma's
van bramen en frambozen. Door alleen bramen en frambozen
te gebruiken die op hun rijpst worden geoogst, zorgen ze
ervoor dat het rijke karakter van de bessen in de gin wordt
meegegeven. Perfect uitgebalanceerd met de levendige
jeneverbestonen van hun klassieke kenmerkende gin, dit is
een echt fruitinfusie die alleen natuurlijke smaken en een
aparte kleur geeft. Rijk aan de bessenaroma's, met een
heerlijke achtergrond van zachte kruiden. 

Gin 1689 Dutch Dry Gin is, zoals z'n naam doet
vermoeden, een échte Nederlandse gin. Dit is gin met
een verhaal geïnspireerd op de ambacht van drie
eeuwen geleden. Toen Willem van Oranje koning van
Engeland, Ierland en Schotland werd nam hij gin, of de
voorloper hiervan die wij als jenever kennen, mee
overzees. Deze oer-Hollandse werd drank uiterst
populair en leerde de lokale bevolking kennismaken
met Nederlands vakmanschap.  Gin 1689 combineert
de jenever met klassieke gin smaken als nootmuskaat,
anijszaad, kruidnagel, citroen- en sinaasappelschil

Dutch Dry Gin 1689

Duchess Gin & Tonic 

Beefeater is de enige internationale
premium gin die nog altijd in Londen aan de
Thames wordt gedistilleerd. Sinds 1860 is
het recept, gebaseerd op negen
karakteristieke, botanische kruiden,
ongewijzigd. Beefeater is een klassieke
Engelse Dry Gin: droog en krachtig van
smaak, sterk gearomatiseerd, meestal blank
en altijd ongezoet. 

MET SINAASAPPEL, CITROEN & MINT

MET KRUIDNAGEL, CITROEN &  STERANIJS
€15,95

€15,50
MET DIVERSE SOORTEN VERS ROOD FRUIT & MINT 

ALCOHOLVRIJ€7,95


