
Del Professore Monsieur Gin
Monsieur Gin er den første i rækken af 
Del Professores sortiment af gin. 

Den har et velbalanceret blend af kryd-
derier og urter, som er nøje udvalgt for at 
fremstille denne eksklusive version af én 
af nutidens mest populære spiritusser.

Del Professore Bitter
Denne bitter byder på en intens rubinrød farve 
og aromaer af enebær, kanel og andre skønne 
krydderier. Den typiske smag af citrus, casca-
rilla, rabarber og gentian mærkes på ganen, 
efterfulgt af en lang og dejlig finish.

Prøv at bytte den med ud med camparien næste 
gang du skal lave en bitter cocktail og oplev den 
markante forskel og kompleksitet, som denne 
bitter tilfører. 

Del Professore Chinato Vermouth
En klassisk italiensk vermouth, der læner sig 
lidt mere mod det søde end det bitre. Den har 
en dejlig mundfølelse med en blød karamel-
kant. 

Nyd den ’neat’, eller i forskellige cocktails, som 
fx en Negroni og oplev hvordan den giver et 
dejligt tvist.

Del Professore Barolo Vermouth Superiore 
En limited edition vermouth, som er lavet på 
en base af Barolovin og 13 forskellige urter og 
krydderier.

Duften er velafbalanceret, og du vil opleve en 
skøn smag af fyldig vin, som harmoniserer med 
de rige frugter, bitter malurt og vanilje. 

Nyd den iskold og ’neat’, så den komplekse 
smag kommer til rette. 

Del Professore Rosso Vermouth
Vermouthen har en flot ravfarve og en 
spændende aroma af urter, citrus og hon-
ning. Smagen har en blød sødme, som er 
godt afbalanceret med syre, salte elementer 
og et strejf af bitterhed.

Prøv at mixe den i dine klassiske cocktails 
som fx en Negron, og oplev hvordan vidun-
derligt vil påvirke drinken.

Del Professore Aperitivo
En fantastisk Aperitivo, som har skønne og 
naturlige noter af appelsin og blomster. 

Perfektsom pre-dinner drink eller i en is-
kold Spritz. Du vil ikke fortryde at bytte din 
Aperol ud med Del Professore Aperitivo!

Del professore Bianco Classico Vermouth
Aromaerne på næsen svinger mellem antyd-
ninger af lakrids og bitterhed i absint, tørret 
halm, mahogni og teinfusioner. 

Smagen har en kontinuerlige underliggende 
bitterhed, som formår at holde balance i de 
forfriskende smage af urter og krydderier. 

Dette balancerer perfekt med de sødere noter 
af ingefær og citrusskal, hvilket gør Ver-
mouthen både lidt bitter og let sød.


