
Mad Owl Gin - Rhubarb
Dansk small batch gin med masser af rabar-
bersmag, frisk ingefær og en dejlig, sødmefuld 
afrunding. 

Drikkevenlig ginlikør med lime og en isterning 
eller med indian tonic, appelsinskal og lidt 
basilikum.

Mad Owl Gin - Lavender
Denne gin har en blomstret smag, og den har godt 
af en god mængde tonic. Som garnish vil det være 
oplagt at bruge blomster, friske bær eller citrus-
frugt.

Ginnen giver dig svingom gennem sommeren 
blomsterflora. Den har milde noter af lavendel, en 
vidunderlig afslutning af dansk blomsterhonning 
med et delikat hint af butterfly Pea Flower.

Mad Owl - Herbal
Denne gin er fyldt med dejlige grønne krydder-
urter, aromatisk peber og en sød appelsin i af-
slutningen til at afrunde en skøn smagsoplevelse. 
Den er perfekt til alle dem, der foretrækker en 
fyldig gin.

Ønsker du at pifte drinken lidt op, så smid nogle 
oliven, røde peberkorn eller et par jordbærskiver 
i.

Mad Owl Gin - Citrus
Det er en forfriskende gin, der er lavet på enebær, 
koriander og citrusfrugt. Målet var at skabe en 
mild og sødmefuld gin, hvor tonerne skulle være 
mere lyse end mørke.

Vi anbefaler at servere ginen sammen med lidt is, 
tonic og intet andet. Men du kan også pifte den 
op med en kvast rosmarin, et par basilikumblade 
eller revet citron- eller grapeskal.

Mad Owl Gin - London Dry
Denne gin er en fantastisk klassisk dry gin. Den 
har en god sødme med et strejf af krydderurter. En 
gin med masser af karakter.

Det er den perfekte gin som i en klassisk G&T, 
hvor du kan eksperimenterer med dine foretrukne 
garnish.

Mad Owl Gin - Blackberries
Small batch ginlikør med let sødme. Duft af 
brombær og vanilje fornemmes tydeligt sam-
men med smag af enebær og koriander. 

Kompleks og indbydende med noter af citrus og 
mild peber i bunden.


