
Bathtub Cherry Brandy
Denne cherry brandy er rund, frugtig, 
sød og balanceret, hvilket er forholdsvist 
unikt for en cherry brandy. Det skyldes, 
at den er lavet på franske kirsebær af hø-
jeste kvalitet, som opnår en exceptionel 
modenhed. 

Nyd den rent eller i diverse cocktails.

Bathtub PX Cask Aged Gin
Ginnen er lageret i portvinstønder fra Pedro 
Ximénez i 2-3 måneder, hvilket giver en helt 
ny dimension til den i forvejen velsmagende, 
friske og citrus smagende Bathtub Gin.

Pedro Ximénez er en sydspansk druesort, 
hvis evne til at opnå exceptionel modenhed 
og højt sukkerindhold har gjort den berømt 
som druen bag sød sherry og Málaga.

Bathtub Old Tom Gin
En gin under kategorien ”Old Tom” gin, 
som er sødere i smagen grundet tilførelsen 
af sukker. Bløde noter af appelsin giver 
ginnen en mild nuance, som komplimen-
terer de klassiske træk fra enebærrene 
formidabelt. 

Prøv at bytte din klassiske London Dry 
Gin ud med denne for at smage, hvordan 
smagsprofilen i din cocktail vil ændre sig.

Bathtub Navy-Strength Gin
En gin med højere alkoholstyrke. Ginnen 
indeholder enebær, appelsinska, koriander, 
kanel, nelliker og kardemomme. Dette giver 
en meget floral og let blomstret gin.

Den forhøjede styrke tilfører ginnen kraft 
og punch i smagsprofilen, hvilket gør den 
formidabel i diverse gin-baserede drinks.

Bathtub Gin Sloe Gin
Denne Sloe Gin indeholder næsten et halvt 
kg. slåenbær pr. flaske. Samtidig indeholder 
den også andre mere klassiske gin krydde-
rier, hvilket gør ginnen er en smule mere 
frugtig end en typisk Sloe gin. 

Prøv den med en bitter lemon tonic og en 
appelsinskive eller med citronsaft og Fever 
Tree Ginger Beer.

Bathtub Gin
Denne gin destilleres i kobberpot destillater 
og infuseres efterfølgende med bl.a. andet 
enebær og appelsinskal. Ud over enebær og 
appelsinskal, vil du opleve skønne noter af 
koriander, kanel, nelliker og kardemomme, 
hvilket giver en meget floral og let blomstret 
gin.

Navnet refererer til en gammel forbudstid, 
hvor mange producerede gin derhjemme i 
badekaret.


