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ADNAMS COPPER HOUSE GIN (ENGELSE GIN)
Adnams Copper House Gin werd benoemd tot "Best Gin in the World" op de International Wine &
Spirits Competition. Zeer rijke en romige small batch gin op basis van 6 botanicals. Dominante
jeneverbes en rijk aan florale- en citrustoetsen. De afdronk is noch bitter, noch zoet. Verrukkelijk!
ADNAMS SLOE GIN (ENGELSE GIN)
Een hartverwarmende, traditionele Sloe Gin, gemaakt van sleedoornbessen, amandelen en
suiker, vrij van kunstmatige smaakstoffen of conserveringsmiddelen. Adams Sloe Gin combineert
de smaken van gul rood fruit met de complexe aromaten uit de gin. Kan je best puur of on the
rocks drinken, met cava, prosecco of champagne of in een cocktail (Sloe Gin Fizz).
ANA (SPAANSE GIN, afkomstig uit Galicia)
Qua stijl is een het een London Dry Gin, met veel aroma’s en smaak van jeneverbes, verder
korinader zaad, angelica wortel, appelsien- en citroenzeste. Een stoere, krachtige Gin.

BIERCÉE GIN (BELGISCHE GIN)

Christophe Mulatin en Pierre Gerard, de distilleerders van Biercée, brachten hun eigenzinnige
karakters samen om een drank te maken die ook hun verschil in stijl weergeeft: dag en nacht,
modern en traditioneel, dik en dun, these en antithese. De gin van Biercée werd dan ook de
perfecte synthese van de knowhow van deze meesterdistilleerders. Biercée Gin dankt zijn rijke
smakenpalet aan vers fruit, bessen, kruiden en bloemen, met een lichte toets van venkel en
cacao. Een mooi ronde gin, boordevol karakter. Gedurfd maar uniek.
BLACK GIN (DUITSE GIN)
Black Gin is een absolute topgin van Duitse makelij die zeer intens en harmonieus is opgebouwd
uit maar liefst 74 botanicals uit 19 verschillende landen. Duidelijke jeneverbes aroma's met kamille
en frisse citrus toetsen overheersen ons palet, terwijl kaneel, appelsien, gember en vanille onze
neus charmeren. Het combineert zoet en bijna romig met een pittige en verfrissende bite.
BLOOM (ENGELSE GIN)
Fijne, delicate gin met erg floraal karakter en lichte citrustoets. Deze London Dry Gin heeft
minder het uitgesproken karakter van jeneverbes, Bloom Gin is veel zachter van karakter. De
belangrijkste kruiden zijn kamperfoelie, kamille en pomelo.
BLUE GIN (OOSTENRIJKSE GIN)
Boordevol kruiden, jeneverbes, citroenschil, angelikawortel, korianderzaden, zoethout, kurkuma
en nog veel meer! Complex, erg botanisch, kruidige afdronk met florale tonen. Prachtige GIN,
BLUE als kristalhelder water, als de blauwe hemel of zelfs als een koude herfstochtend na een
hevige donderstorm de nacht voordien.
BULLDOG GIN (ENGELSE GIN)
Bulldog Gin maakt zijn naam waar met de naamskeuze die refereert aan Sir Winston Churchill's
bijnaam. Bulldog wil hetzelfde bieden, brutaal, clean en onderscheidend. Met ingrediënten zoals
roos, lavendel, lotus, amandel en Longan Lychee biedt Bulldog wel wat anders dan de rest.
BUSS N° 509 RASPBERRY (BELGISCHE GIN)
Deze Belgische gin oogt vooral erg smakelijk door de rozige frambozen kleur. Buss N° 509 is
samengesteld uit volgende botanicals: jeneverbessen, koriander, zoethout, engelwortel, vanille,
kardemom, iris, sinaasappel- en limoenschil en natuurlijk verse frambozen. Er worden geen
additieven toegevoegd zoals smaak- en kleurstoffen.
BUSS N° 509 PINK GRAPEFRUIT (BELGISCHE GIN)
De Buss N°509 Pink Grapefruit gin is de tweede gin die Serge Buss, uitbater van ‘BarBounce’,
gezellige ginbar op het Zuid in Antwerpen, op de markt brengt. Hij wordt dan ook in Antwerpen
gemaakt! Deze schitterende gin wordt gedistilleerd in kleine batches, artisanaal gemaakt van
100% graandistillaat, geen smaak- of kleurstoffen worden toegevoegd.
Botanicals: naast pompelmoes gebruikt hij jeneverbes, koriander, zoethout, engelwortel, vanille,
kardemom, iriswortel, sinaasappel en citroenschil. Heerlijk fruitige, zachte gin met een frisse
toets.
BUSS N° 509 WHITE RAIN (BELGISCHE GIN)
De Gin Buss N°509 White Rain gin bezit een aanzienlijke dosis alcohol en gaat terug naar de
essentie van de Gin. De Gin werd gemaakt op de traditionele wijze met fijne granen,
jeneverbessen, koriander, zoethout, engelwortel, vanille, kardemom, iris, sinaasappel- en
limoenschil, verveine en Marjolein. Heerlijke aroma, frisse touch en volle heerlijke smaak.
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BRECON GIN (WELSH GIN)
Afkomstig van de Penderyn Single Malt Whisky distiller in Wales, geprijsd om zijn helderheid en
puurheid. De smaak herbergt enkele prachtige hints van diverse botanische ingrediënten. Een
duidelijke smaak van juniper bessen heeft de boventoon, omhuld met koriander en delicate hints
van citrus en oriëntaalse kruiden. Eenmaal gemixt komen smaken als frisse citrusvruchten zoals
sinaasappel en limoen tevoorschijn. Hints van bergamot, kaneel, kruidnagel en zelfs saffraan zijn
tevens waar te nemen en vormen een harmonieus geheel. Een prachtig distillaat die het proeven
dan ook zeker waard is!
CAORUNN (SCOTTISCH GIN)
Ka-roon uitgesproken. Premium gin vervaardigd uit 11 typische Keltische kruiden, specerijen en
Schots Highland water. De smaak is fris, floraal en droog met kruidige hints.
CITADELLE GIN (FRANSE GIN)
Citadelle Gin is van oorsprong een Franse Gin (van het cognac huis Pierre Ferrand) die 19
verschillende kruiden bevat en 4 maal gedistilleerd is. De smaak is ongewoon in vergelijking met
andere Gins door zijn florale en citrusfrisse smaak. Zeer mooie en betaalbare gin!
COLOMBIAN RUM AGED (COLUMBIAANSE GIN)
Goudgele Gin gerijpt op Dictador rum vaten. Een rijping van 6 maanden geeft deze Gin een
prachtig volle smaak met een hint vanille, kruiden, gedroogd fruit en appelsienzeste.
Verwacht je niet aan de typische London Dry Gin maar aan een fluwelige goudgele Gin!
COPPERHEAD (BELGISCHE GIN)
Copperhead Gin is het resultaat van een samenwerking tussen Yvan Vindevogel, een apotheker uit
Kortrijk die sterk geïnteresseerd is in het heelkundige aspect van gin, en Bernard Fillier, eigenaar
van de graanstokerij Filliers. De overheerlijk zachte Belgische gin bevat verschillende botanicals
als jeneverbessen, sinaasappelschil, korianderzaad, engelwortel maar ook kardemom. Dit geeft je
een zachte en frisse neus van citrus.
COPPERHEAD BLACK BATCH (BELGISCHE GIN)
Copperhead Black Batch werd verrijkt met zwarte Ceylon Tea en zwarte bessen van de
Sambucus Nigra shrub (=vlierbessen), die bekend staan om hun helende werking op het
immuunsysteem. De twee extra ingrediënten zorgen voor een iets zoetere neus en een complexere
smaak. Een copperhead is een giftige slang en moet verwijzen naar de slangen van de Caduceus
staf, een bekend alchemistisch symbool uit de oudheid en nog steeds gebruikt in de geneeskunde.
Vandaar dat de gin ook the Alchemist’s Gin wordt genoemd. De Copperhead Black Batch heeft
volgens de makers een helende werking op het immuunsysteem.
DEATH’S DOOR (AMERIKAANSE GIN, afkomstig van Washington Island)
Death’s Door is een organische Gin, bijna al de gebruikte botanicals komen rechtstreeks uit
Winconsin. Het is verrassend dat deze Gin zoveel smaak haalt uit slechts 3 gebruikte
botanicals: jeneverbes, koriander en venkelzaad. De smaak is heel erg typisch London Dry Gin
met veel jeneverbes, daarnaast ook kruidig (koriander), met frisse afdronk (venkelzaad).
FOREST SPIRITS 4 verschillende gins, geïnspireerd op de 4 seizoenen. Een unieke combinatie van
jeneverbes en lokaal gevonden ingrediënten creëert een soort eigenzinnige Antwerpse terroir. Alles
gebeurt in een bosje van ongeveer 3,5 are groot te Emblem bij Antwerpen. Zowel het vergaren van
ingrediënten als bergamot, koriander, angelica, peren, appelen en lavendel, maar ook het
distilleren van de graanalcohol zelf. En dat is minder courant dan je zou denken. In plaats van
neutrale alcohol aan te schaffen waar smaakstoffen en essences aan worden toegevoegd, maken ze
bij Forest Spirits dus hun eigen graanalcohol die ze 4 maal distilleren en wat uiteindelijk de basis is
van de Forest Dry Gin.
Wat onmiddellijk opvalt wanneer je er een glaasje van uitgiet is de ‘louche’ - een heel lichte
melkachtige opaciteit. Dit komt blijkbaar door het hoge percentage aan kwaliteitsvolle etherische
oliën van de botanicals die zich moeilijk met de alcohol verbinden. De louche zorgt er wel voor dat
sommige klassieke gin cocktails er minder appetijtelijk kunnen uitzien
FORREST AUTUMN (BELGISCHE GIN)
Autumn Forest Dry Gin heeft een bijzonder rijk aroma met vooral lavendel en kardamom die
overheersen. De kardamom komt ook sterk terug in de smaak, naast zure mandarijntjes en lichtjes
zoete peertoetsen. De afdronk is eindeloos lang. Hij is zeer lekker in een goedgemaakte Gin Tonic,
maar wees sober met garnituur, enkel een citroenzeste is meer dan genoeg.
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FORREST WINTER (BELGISCHE GIN)
De Winter Forest Dry Gin is een archetypische London Dry stijl gin met dominante jeneverbes en
citrustoetsen. Een stevig baasje, zoals gin hoort te zijn. Leuk in Negroni’s en Dry Martini’s.

FORREST SPRING GIN (BELGISCHE GIN)
De basis van de Forest Spring Gin zijn de 24 kruiden die het distillaat van de Autum vormen, maar
dan zonder peer en mandarijnen. 10 kg verse rozenblaadjes macereren gedurende 2 uur in 300
liter spirit. Dit geeft niet enkel een uitzonderlijke kleur, maar ook een unieke smaaksensatie. Forest
Dry Gin Spring wordt gedomineerd door jeneverbessen, citrus, koriander en natuurlijk het florale
van de rozen.
FORREST SUMMER GIN (BELGISCHE GIN)
Ook voor de Summer Gin gebruikt men als basis het merendeel van de botanicals die gebruikt
werden voor de Autumn. De Summer Gin is een erg droge en levendige gin, met een kenmerkende
smaak van bloedsinaasappel en bergamotbloesem, eindigend met een aangename
gembertoets.
FORREST DRY GIN QUERSUS (BELGISCHE GIN)
LIMITED EDITION van Forest Spirits. De basis van deze buitengewone gin is de Forest Dry Gin
Autumn die op 1 jaars eiken vaten werd gelegd van één van de meest prestigieuze chateaus uit de
Sauternes; één van de meest prestigieuze zoete wijn ter wereld. De complexiteit van de Autumn
is hier zeker aanwezig maar door lagering op het eiken vat worden alle smaken veel zachter en
geraffineerder maar ook treed er een complexer palet op wat ongekende smaken geeft in de gin,
het woord eau de vie is hier zeker op zijn plaats.
GASTRO GIN (NEDERLANDSE GIN)
De Gastro Gin & Jonnie is een heerlijk kruidige gin naar de hand van sterrenchef Jonnie Boer
(Restaurant De Librije) en gerenommeerd distilleerderij Onder De Boompjes uit Schiedam. Om
zijn ultieme gin te maken is Jonnie op zoek gegaan naar de lekkerste combinatie van botanicals
van over heel de wereld. Hij heeft een combinatie gemaakt van zijn favoriete kruiden die hij dan
ook in zijn gerechten kan verwerken om zo tot echte pareltjes te bekomen. De eerste toetsen die
naar boven komen is de frisse citrus die dan overgaat in de pittigheid van de verschillende pepers
om dan te eindigen met een subtiele zachte venkel-smaak.
GENEROUS GIN (FRANSE GIN)
Generous wordt gemaakt en gebotteld in Frankrijk, in de buurt van de stad Cognac. Door enkel
gebruik te maken van natuurlijke ingrediënten zoals bloedappelsien, limoen, grijze peper en
vlierbessen heeft deze gin niet enkel een heerlijk aroma maar ook een geweldige smaak. Dit is een
zwoele, zachte gin met citrustinten, een gin die iedereen weet te bekoren.
GIN MARE (SPAANSE GIN)
Gin Mare is zoals de naam wellicht doet vermoeden een zwoele, mediterrane spirit. Deze Gin
werd voor het eerst gestookt in een pittoresk, Spaans vissersdorpje in de 19de eeuw. Ingrediënten:
Arbequina olijven, rozemarijn, basilicum, tijm, jeneverbessen, koriander, kardemon en citrus.
Verfrissend en tegelijk vol en kruidig.
GIN SEA (SPAANSE GIN, afkomstig uit Galicia)
Manuel Barrientos, topsommelier uit Spanje is de maker van deze London Dry Gin, afkomstig uit
Gallicië, 5x gedistilleerd, op basis van 10 botanicals. In de smaak vind je kruiden als zoethout,
tijm, koriander, wilde munt, appelsienzeste en mooi ziltige afdronk.
G-VINE FLORAISON (FRANSE GIN)
G'Vine Floraison Gin is geproduceerd in de Franse Cognac regio en een meermaals bekroonde
ultra-premium gin. De naam is een samenvoegsel van Vigne (wijngaard) en Floraison (bloesem).
G'Vine Floraison is een gin op basis van de Ugni Blanc druif en geïnfuseerd met enkele klassieke
kruiden zoals koriander, gember, cardemon, … maar ook de eerste bloesems van de druivenplant.
Frisse, florale gin.
HENDRICK’S GIN (SCOTTISH GIN)
Aroma’s van komkommer en rozenblaadjes voeren de boventoon. Zacht bloemige smaak. EEN
GROTE KLASSIEKER!
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ISH (ENGELSE GIN)
Ish is een premium gin en staat voor Irresistible Scandalous Hallmark. Ish gin heeft een moderne
presentatie maar is een traditionele London Dry gin. Deze gin wordt gedistilleerd uit
korianderzaad, engelwortel, amandel, lis wortel, nootmuskaat, kaneel, cassia bast, zoethout,
citroen en appelsienschil en met een "extra shot" van Juniper (bijna het dubbele van een
standaard London Dry). Elegante neus en goed gestructureerd in de mond met zoete citrus en
appelsien smaak.
MADAME GENEVA GIN BLANC (DUITSE GIN)
Madame Geneva is een klassieke Duitse 'retro' gin uit Mühlen. Het is een kruidige gin, waar
slechts drie botanicals voor worden gebruikt nl jeneverbes, koriander en gember. Ze geven de
gin een krachtig smaak zonder verdere franjes. Madame Geneva Gin Blanc is een droge gin die er
geen doekjes om wikkelt. Altijd al willen weten hoe gin 100 jaar geleden smaakte, dan is hier uw
kans.
MAYFAIR (ENGELSE GIN)
Mayfair Gin is één van de weinige Gins die nog echt gemaakt wordt in London zelf. Gin Mayfair
wordt al meer dan 300 jaar gestookt. Het is een verrukkelijke London Dry Gin, ‘full bodied’ met
een schitterend geurenpalet met vooraan veel jeneverbes, en Angelica wortel, …. in de afdronk
komt zijn florale kantje naar boven.
MOMBASSA CLUB GIN (ENGELSE GIN)
Mombasa Club Gin, een small-batch gin, gemaakt volgens een 19de eeuws recept en voorheen
geproduceerd in Mombasa, Zanzibar (nu Kenia) dat toen onder de Queen viel en dus het typisch
Britse product Gin produceerde. Erg kruidig met angelica, tonen van komijn, koriander en
overtuigende jeneverbes maken van deze gin een echte smaakbom.
MONKEY 47 GIN (DUITSE GIN)
Complexe, verrassende gin op basis van 47 botanicals uit het Zwarte Woud, zoals jeneverbessen
en dennenappels, maar ook veel kruiden uit India. Het resultaat is een onwaarschijnlijke geur- en
smaakbom van woudaroma’s, kruidige, bloemige en lichtzure smaken en geuren.
QUANTUM SATIS (BELGISCHE GIN)
Deze heel uitzonderlijke gin is een creatie van 2 apothekers in samenwerking met de gekende
Stokerij De Moor uit Aalst. De verpakking en de naam verwijzen respectievelijk naar de apotheker
als bereider maar tevens ook als raadgever. De naam betekent immers „Voeg zoveel van dit
ingrediënt toe als nodig is om het gewenste resultaat te bereiken, maar niet meer”
Deze gin werd ambachtelijk gestookt op basis van 14 geselecteerde kruiden, waarin naast de
onontbeerlijke jeneverbes, korianderzaad, engelwortel,kaneel, zoethout, paradijszaad, staartpeper
ook het damianakruid werd gebruikt, waaraan destijds potentie vermeerderende eigenschappen
werden toegeschreven. Zij die houden van pittigheid zullen deze uitzonderlijke gin zeker
appreciëren. Heel lekker met een schijfje gember
THE BOTANIST (SCOTTISH GIN)
The Botanist Gin is ontwikkeld door Bruichladdich Distillery! Bruichladdich uit Islay heeft een
limited gin gedistilleerd met 31 kruiden, waarvan 22 van het eiland Islay met oa de wilde
jeneverbes. In de smaak veel citrus met een kruidige afdronk. De enige en hopelijk niet de
laatste Islay Gin.
THE DUKE (DUITSE GIN, geproduceerd in München)
Men gebruikt 13 verschillende (puur biologische) kruiden en specerijen : jeneverbessen, koriander,
engelwortel, citroenschil, lavendel, gember, oranjebloesem, kaneelschors, hop, malt en één geheim
ingrediënt. Het resultaat is een verrassende, kruidige en mooi strakke Gin.
THE LONDON N°1 ORIGINAL BLUE GIN (ENGELSE GIN)
Door het gebruik van de Gardeniabloem heeft deze gin een zeer opvallende blauwe kleur
waaraan hij tevens zijn bijpassende naam heeft te danken: ‘The Original Blue Gin’. 4 factoren die
de kwaliteit van deze gin bepalen : het gebruik van bronwater uit Noord-Londen, de verwerking
van het beste graan uit Suffolk en Norfolk, een zorgvuldig uitgevoerd distillatieproces en het
gebruik van 12 kruiden en specerijen uit de hele wereld. Het klassieke aroma van de meeste gins
(jeneverbes, citroenschil enz), vind je bij ‘The Original Blue Gin’ eerder terug op de achtergrond,
door de opvallend florale toets van de gardeniabloem.
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W DOUBLE YOU GIN (BELGISCHE GIN)
Wilderen Double You Gin, gedistilleerd, gebotteld, gelabeld én verzegeld in Brouwerij &
Alcoholstokerij Wilderen. Deze Gin is gemaakt met 21 verschillende plantaardige en regionale
kruiden, oa jeneverbes, hop, roos, bloesem, koriander... Het resultaat is een kruidig en complex
boeket. Tip : Gebruik de bijgeleverde zouthoutstok als roerstok in je glas. Een ware smaakexplosie
na het open-knabbelen en daarna te roeren in de mengeling van Gin & Tonic. Bovendien geven de
2 metalen clips aan de dop een gratis toegang tot de Distillerij in Wilderen. Hou ze bij en ga met je
eigen ogen kijken hoe deze unieke gin wordt gedistilleerd!
ZUIDAM DUTCH COURAGE (NEDERLANDSE GIN)
Nederlandse Gin, misschien minder gekend maar reeds uitgeroepen tot BESTE GIN TER WERELD!
Dutch Courage dry gin is gedistilleerd uit negen ingrediënten; jeneverbes en iris wortel uit Italië,
koriander uit Morocco, engelwortel, verse zoete sinaasappels, citroenen en limoenen uit Spanje,
zoethoutwortel uit India en vanille uit Madagaskar.
Citrusfrisse gin met veel jeneverbes en verleidelijke hint van kruiden en vanille.
ZUIDAM DUTCH COURAGE OLD TOM’S (NEDERLANDSE GIN)
Old Tom’s Gin is een van de eerste type gins die is ontstaan. Het is de ontbrekende schakel tussen
de rijke aroma’s van de originele Nederlandse jenever en de frisse schone eigenschap van de dry
gin. Old Tom’s rijpt op amerikaanse eiken vaten. Kruidig en complexe gin, licht zoet met
aardse tonen van jeneverbes, vanille en kruidige tonen van het hout. Old Tom’s Gin is uitermate
geschikt voor een Martinez of Negroni cocktail.

