
Cherry Gin
En dejlig frugtig gin, som er destilleret 
på deres klassiske gin-base, hvorefter der 
er tilføjet en kombination af søde og sure 
maraschino-kirsebær. 

Det er en sjov og frugtagtig gin, som sag-
tens kan nydes rent, men også fungerer 
fantastisk i diverse drinks og cocktails.

Strawberry & Balsamico
En forbløffende og fræk sammensmeltning 
af jordbær og balsamico. Der tilføres friske 
jordbær, peber, og den allerbedste balsamiske 
eddike, som penge kan købe - Aceto di Balsa-
mico tradizionale di Modena DOP.

Noter af mørkerøde frugter, kirsebær, jordbær 
og tranebær - blandet med balsamicoens rige 
og mystiske mørke, som skaber en rig note af 
chokolademelasse. 

Smoked Rosemary Gin
En stemningsfuld, indbydende og velsma-
gende mundfuld. Duft og smag af peber, 
fennikel, citrus og rosmarin. Ginnen afrun-
des med noter af kandiseret citronskal, hvor 
mere peber optræder under den dvælende 
rosmarinsmag.

Ginnen har en dristig og lokkende smags-
profil, der fungerer godt og velsmagende i en 
Negroni. 

Spit-Roasted Pineapple Gin
Populært i 1920’erne, men sidenhen 
glemt. Nu er ananas gin tilbage med et 
21. århundredes twist. Hele ananas bliver 
brændt på et spyd med demerara sukker, 
indtil en smuk karamellisering opstår.

Saftig ananas, med et strejf af bitterhed og 
let karamel. En smagfuld harmoni med en 
smuk blanding af sød og sur ananas, samt 
sød karamel.

Rhubarb Gin
Rabarber er ikke længere kun til tærter eller 
frugtslik. Den urteagtige plante nyder en 
genopblomstring i popularitet, og ikke kun i 
den kulinariske verden.

Ginnen har en vellykket tekstur med kraftige 
rabarbernoter, som giver smagen kompleksi-
tet og friskhed. En let smag af citrus, kryd-
derurter og derefter den umiskendelige tørre 
smag af enebær.

Moonshot Gin
Alle krydderier og urter, som anvendes til 
fremstillingen af denne gin, bliver sendt op i 
stratosfæren, over 24 km fra jordens overfla-
de. 24 km!

Ginnen byder dig på noter af enebær, ko-
riander, kamilleblomster, frisk citronskræl, 
kardemomme, tørret bitter appelsinskal, 
kanel, cubeberpeber, lakridsrod og angelica. 
Åh, og moon rock fra en meteorit fra må-
nen. Naturligvis.

Neroli Gin
Neroli olie udvindes fra den bitre blomst 
på et appelsintræ via dampdestillation. 
Det er så fantastisk, som det er dyrt, og 
det kræver mere end et ton blomster for 
at producere kun 1 kg olie.

En aromatisk, duftende næse, med 
”lily of the valley”, blød enebær og pink 
grapefrugt. Til sidst omfavnes tungen af 
røgelse fra balsatræ og et strejf af frisk 
koriander.

Yuzu Gin
Hvem kan ikke lide yuzu? Faktisk var produ-
centerne bag That Boutique-y Gin, så store 
fans af den fascinerende citrusfrugt, at de gik 
et skridt videre og lavede en gin dedikeret til 
at vise frugtens fantastiske smagsprofil.

En duft af citrus efterfulgt af sød citron fra 
Amalfikysten og grapefrugt, som balancerer 
skønt med vanilje og rene enebærtoner.

Chocolate Orange Gin
Hvem elsker ikke blandingen chokolade og 
appelsin?

En fantastisk gin med dejlige smagsnoter af 
appelsinskal og knust kakao. Du vil opleve en 
lys og lokkende duft af tør kakao og et forfri-
skende pift af orange. Fantastisk!



Big Dipper Gin
Tivolier er unikke. De er både for børn, barn-
lige sjæle og på samme tid nostalgiske, men 
også lidt snuskede og nedslidte. Duften af 
et tivoli bærer disse modsætninger – sukker 
blandet med maskiner og snavs. 

På tungen er den glat med en olieagtig mund-
følelse med citrus, kakao og en dejlig sødme.


