~GIN~
zUid - afrika
KWV distillery > www.kwv.co.za
CRUXLAND gin – 70 cl – 43° – 32,00 €

INVERROCHE distillery > www.inverroche.com
VERDANT gin – 70 cl – 43° – 45,00 €

De tweede distillate gebeurde met 100%
druivenspirit en 8 verschillende botanicals.
De gin werd geïnfuseerd met Kalahari truffels
en heeft aroma's van citroen, koriander en een
frisse kruidigheid.

Doordrenkt met fynbos uit het bergachtige
terrein van het Cape Floral Kingdom, is
Inverroche Gin Verdant bloemig en zacht
met een doorschijnende goudgroene tint.
Delicate aroma's die doen denken aan
vlierbloesem en kamille, leiden tot
zomerbloei, een vleugje kruiden, subtiele
jeneverbes, wasachtige citroenschil en
verleidelijk zoethout in de mond.

Verder heeft deze gin een zeer
gebalanceerd palet met smaken van
jeneverbes, koriander, anijs, kardemom,
gevolgd door een zachte afdronk
met nuances van rooibos, amandel,
citroen en Kalahari truffels.

Best serveren met tonic op ijs en zeste van
citroen, maar ook met een een rijpe vijg
of verse lychee.

TIME ANCHOR distillery > timeanchor.co.za
MIRARI PINK DAMASK – 70 cl – 43° – 48,00 €

www.generalsgin.co.za
THE GENERAL’S gin – 70 cl – 43° – 51,50 €
The General's Gin wordt gedistilleerd
in een oude koperen ketel.
De 7 verschillende botanicals die
gebruikt worden, waaronder
enkele typische Zuid-Afrikaanse,.
kunt ge ontdekken op het label.

De Mirari Pink wordt gemaakt met een
zorgvuldige selectie van natuurlijke botanicals
waaronder damastrozen, kamille, cassiabast,
listwortel en groene kardemom.
Wordt gedistilleerd met meer dan
1000 Damask Roses per 500l batch Gin
en natuurlijk gekleurd door
de infusie van Hibiscus.

Het is een zachte gin met een pure
smaak en citrusaroma's zoals
citroen en sinaasappel. Een lichte
peperige toets zorgt voor een
mooie balans met de citrus.

Deze gin is ook suikervrij, glutenvrij en
vegetarisch vriendelijk, zonder kunstmatige
smaak- of kleurstoffen.

SIX DOGS distillery > sixdogs.co.za
BLUE gin – 70 cl – 43° – 59,00 €

ANGEL HEART distillery > www.ahbev.com

WESTCLIFF gin – 70 cl – 43° – 54,50 €
Kort na de ontdekking van het goud in
Johannesburg in 1884 kwam ook de productie
van gin op gang in de hoofdstad.
Westcliff gin is 3 maanden gerijpt op
eikenhout. Aan het vat wordt de schil van
rode pompelmoes en andere donkere
kruiden toegevoegd.

Het geheime ingedriënt van de six
dogs blue gin is de blue pea-bloem,
Clitoria Ternatea, die zorgt voor de
prachtige blauwe kleur. Voeg tonic
toe en zie de chemie in werking,
wanneer de reactie met de tonic zorgt
voor een prachtige licht roze kleur!

Het resultaat is een zachte amberkleurige
jenever met toetsen van pompelmoes.
Serveer met en appelschijf en verse tijm.

Een klassieke droge gin met aroma’s
van vers gesneden luzerne en in de
ochtend geplukte Rose Pelargonium.
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