Stockholms Bränneri Pink Gin

33:-/cl

Stockholms Bränneri Dry Gin

29:-/cl

Hernö Gin

29:-/cl

Hernö Old Tom Gin

33:-/cl

Hernö Navy Strength Gin

36:-/cl

Sverige
Inspirerad av rosa trädgårdsriddarsporre. Infunderad
med rosenblad och rabarber. En blommig men
fortfarande torr gin. Lingon är genomsyrade i ginen
efter destillation och ger ginen sin subtila rosa färg
och lite fruktighet. Passar perfekt tillsammans med
Ekobryggeriets Rabarbertonic

Sverige
Alla våra gin är handgjorda på Södermalm i Stockholm.
Vår torra gin är en nordisk traditionell dry gin
som har egenskaper från 7 organiska botanik enbär, korianderfrön, ängelrot, citronskal, ljung,
fläderblomma och rosmarin. Blandningen ger ginen en
delikat blommig smak parallell med klassiska enbär
och citrus. Detta gör den perfekt för de klassiska
gincocktails, men också idealiskt för att bara njuta av
snyggt på is eller i en Dry Martini.

Ginlista

Sverige
Hernö Gin är tillverkad av naturliga och noggrant
utvalda organiska botaniska produkter. En rik och
lätt oljig konsistens kännetecknar Hernö Gin. Färska,
krispiga gröna och kryddiga koriander. En mjuk sötma
kombinerat med vanilj och cassia bark.

Sverige
Hernö Gamla Tom Gin är gjord av samma destillerat
gin som Hernö Gin, men med en extra mängd älggräs
tillsatt i destillationen. En blommig sötma kombinerad
med woody krydda och långvarig enbär karakteriserar
Hernö Old Tom Gin.
Sverige
Hernö Navy Strength Gin, ett djärvt flaggskepp rik på
smak, är gjord av samma destillerat gin som Hernö
Gin. Skillnaden i arom och smak är mycket tydlig
och Hernö Navy Strength har en övergripande rikare
smak med djupare enbär, koriander och citrus. Den är
kryddig och pepprig med en mjuk värme, långvarig,
men jämn yta.

Kyrö Gin

37:-/cl

Kyrö Dark Gin

39:-/cl

Finland
Denna gin är gjord på råg. Doften är rik med örter
med liten sötma med älgört och mjuk citrus på näsan.
Inslag av havtorn och tranbär flätas samman med
örter. Fyllig kryddig smak med inslag av peppar med
råg på tungan. Citrus och en viss bärig smak. Långt
avslut med smak av svartpeppar och kryddor.
Passar till en kryddigare Gin och Tonic med en
rosmarinkvist och svartpeppar samt Premium Tonic
Finland, Isokyrö
En ekfats lagrad gin gjord på 100% råg!
Koskue Gin är en fatlagrad gin.
Toner av älgört och apelsin tillsammans med inslag
av vanilj och daim-knäcke från ekfaten. Smaken är len
med inslag av honung, ekfat och apelsin med ett lite
pepprigt avslut.

Välj Tonic
Schweppes Indian Tonic Zero
Schweppes Tonic & Pink Pepper Premium
Schweppes Tonic & Twist of Lime Premium
Fever Tree - Mediterranean
Fever Tree - Aromatic Tonic
Ekobryggeriet Nordic Tonic- Rabarber
Ekobryggeriet Nordic Tonic- Fläder
Ekobryggeriet Nordic Tonic- Granskott
Ekobryggeriet Nordic Tonic- Kryddnejlika
Ekobryggeriet Nordic Tonic- Blåbär
Ekobryggeriet Nordic Tonic- Hjortron

15:-

Välj Tillbehör
Citron – Apelsin – Gurka & Svartpeppar – Tranbär
Enbär – Timjan – Rosmarin – Grape – Rosépeppar
Blåbär – Hjortron

Beefeater London dry Gin

25:-/cl

Citadelle Gin

29:-/cl

Storbritannien
Beefeater är en så kallad London Dry Gin, vilket
innebär att kryddblandningen som används antingen
är en destillerad essens eller har lakats ur i spriten
innan destillation. Kryddig smak med inslag av enbär,
korianderfrö och citron.

Frankrike
Den mycket fräscha och aromatiska Citadelle Gin visar
att fransmännen förstått det unika hantverk som ingår
vid produktionen av gin. Citadelle Gin framstår som
mer komplex än en populär London Dry Gin. I doften
finner du fransk viol, torkade citronskal, mandel
från Spanien, utsökt kardemumma från Indien, färsk
koriander från Mexiko och kanel från Sri Lanka.
Listan över växter som används kan göras lång men
för att sammanfatta det hela erbjuder Citadelle Gin en
unik, färsk smak med en mild och mjuk finish.

Citadelle Gin Réserve

32:-/cl

Citadelle No Misstake Old Tom Gin

32:-/cl

Frankrike
Citadelle Reserve är lagrad på cognacsfat och sedan
I pineau des charentes fat. Faten ger toner till ginen
från den sprit som lagrades i faten innan och ger på så
sätt en utvecklad ton i smak och doft.
Krämig len smak och enbären blandar sig med
kanderad citrus och mogna frukter.
Frankrike
Stor och elegant, med en bittersöt profil med
kanderade citronskal, malört, anis och mandel, det
sträcker sig genom kryddiga noter av muskotnöt,
kanel och peppar. Avslutas med en fin blommighet,
kryddighet och faten ger ett sommaravslut med toner
av koriander, violett, kummin, lakrits och sädesslag
från Guniea.
Dricks med fördel ren, med Tonic eller i coctails.

Bombay Sapphire

29:-/cl

Storbritannien
Bombay Sapphire är en så kallad London Dry Gin,
vilket innebär att kryddblandningen som används
antingen är en destillerad essens eller har lakats ur i
spriten innan destillation (steeping).
Nyanserad, kryddig smak med inslag av citrusskal,
enbär, angelicarot, korianderfrön och kanel.

Lydén Distillery Pink Gin

29:-/cl

Småländsk stolthet, Sverige
En lite sötare, mildare och blommigare Gin med
en härlig eftersmak av päron. Den får sin färg från
hibiskusblommorna som tillsätts efter destillering.
Tydlig smak av enbär, färska örter, citron, päron,
fläderblom och röda bär.

Hendrick`s Gin

29:-/cl

Bloom London Dry Gin

29:-/cl

Ophir Origental

29:-/cl

Thomas Dakin Small Batch Gin

35:-/cl

Roslags Gin EKO

25:-/cl

Stockholms Bränneri Oak Gin

33:-/cl

Storbritannien
Hendrick’s Gin är för den nyfikne, med underbara
essenser av ros och gurka, uppskattad och stöds av
inte mindre än 11 botaniska från världens fyra hörn.
Denna nyckfulla sammanslagning ger en underbar
uppfriskande gin med en härlig blommig doft.
Smaken är komplex, harmonisk och med inslag av
enbär, rosor, koriander och apelsinskal.
Dricks med fördel tillsammans med gurka, svartpeppar
och Premium Tonic
Storbritannien
BLOOM är den kvinnliga destillatören Joanne Moore’s
version av klassisk gin. Enbärskaraktären är mer dov
och elegant än traditionellt och resultatet en mix av
modern smak och traditionell tillverkning.
Mild, lätt kryddig, komplex och balanserad smak med
toner av lavendel och honung.

Storbritannien
Opihr London Dry Gin är destillerad i ett av
Storbritanniens äldsta destillerier, där man producerat
gin sedan 1761, G & J Distillers. Med en 250 års lång
historia, och med sju generationers Master Distillers
har destilleriet blivit känt världen över för sin
överlägsna premiumkvalité vad det gäller sprit.
Mjuk kamfer, viss sötma och orientaliska kryddor
skapar en varm känsla i munnen som dröjer sig kvar,
men utan att öka intensiteten. Utdraget avslut med
smak av svartpeppar och kryddor.
Storbritannien, Manchester
Thomas Dakin Gin är en enbärsdriven gin med toner
av bland annat apelsin och citrusfrukt. Drycken har
blandats med 11 olika smaksättare, bland annat
pepparrot, koriander, enbär, apelsinzest och lakrits.
Thomas Dakin Gin görs i begränsad upplaga och är en
hantverksmässigt tillverkad gin premiumsegmentet.
En unik gin som måste smakas!
Serveras med fördel:
I en ”Tom & Tonic”: Thomas Dakin Gin, Premium Tonic
och apelsin
Sverige
Roslags Gin Eko är en exklusiv London Dry Gin.
Den innehåller enbär, blodgrapefrukt, koriander
och rosenblad samt ingredienser från närområdet;
handplockade rönnbär och enbär från Stockholms
skärgård. Kryddig smak med inslag av enbär, citron,
örter och rönnbär.
Passar perfekt med Grape & Rosépeppar

Sverige
OAK-gin destilleras med apelsinskal och lång peppar och
har vilat på bourbonfat för att få ett smidigt äktenskap
mellan de klassiska gintonerna med apelsin och
vaniljtoner från bourbonfallen. Denna gin kallas även en
läskgubbe, bäst tyckt om att vara snygg på isen.

