
Salud is een jong en dynamisch bedrijf, gevestigd in een oud klooster in Uden. Wij hebben
een divers portfolio aan dranken van zeer exclusieve, limited Japanse whisky tot populaire
rums en gins. Vanaf de start van ons bedrijf hebben we een duidelijk doel: gezamenlijk met
onze klanten bouwen we merken in on- en off trade kanalen in Nederland. Dit doen we via
beurzen, social media, brand ambassadors, tastings (zowel on- als offline), klant-
evenementen en brand visibility in-store.

Volg ons op social media of stuur een email, wij komen graag in contact!

Distributor & brand builder
in the Netherlands

Facebook: saluddistribution
Instagram: @saluddistribution

E-mail: info@saluddistribution.nl
LinkedIn: www.linkedin.com/company/salud-distribution-&-duty-free-b.v.



Crystal Head Vodka is de realisatie van de droom en visie van de bekende acteur Dan Aykroyd en zijn collega beeldend kunstenaar, John
Alexander. Beide zijn fervente onderzoekers van het fenomeen van de 5.000 tot 35.000 jaar oude Crystal Heads die overal ter wereld zijn
gevonden, van Tibet tot de VS.

De legende vertelt dat dertien kristallen schedels die in het bezit zijn van de inheemse stammen van Amerika (de Navajo, Azteken en
Maya’s) kunnen worden gebruikt om positieve energie en verlichting te projecteren. Dit was de inspiratie achter de buitengewone fles met
kristallen schedel en de zuiverste wodka die erin zat. Met water uit de pure bronnen van Newfoundland, viervoudige destillatie door
halfedelstenen en zonder additieven, oliën of suikers, is het enige wat nodig is om te genieten van Crystal Head Vodka; een glas. Het
resultaat is een premium wodka. Een schone en heldere wodka met een neutraal aroma, met een vleugje citrus. Het mondgevoel van deze
wodka is zijdezacht, met een subtiele zoetheid en een vleugje vanille. Het eindigt zoet, met een heerlijke romigheid.

De excellente smaak werd al eens bekroond tijdens de vijftiende International Tasting Contest in Moskou. ‘It’s not what we add to our vodka
that makes us unique, it’s what we don’t add.’

Crystal Head Aurora
De Crystal Head Aurora is gemaakt van hoogwaardige
Engelse tarwe en ongerept water uit Newfoundland,
Canada om een additief vrije vodka te maken. De wodka
wordt vijf keer gedistilleerd en zeven keer gefilterd. Drie
van de filtraties passeren de lagen van Herkimer-
diamanten als de laatste onderscheidende aanraking.

Geur: bloemen en anijs
Smaak: kruidig en droog
Finish: zachte warmte met een vleugje zoetheid
Signature drink: Geniet zoals jij het lekker vindt, dit
drink je makkelijk puur als het ijskoud is. Het werkt echter
ook met sinaasappelsap, sodawater of een tonic. Salud!

Crystal Head Onyx
Crystal Head Onyx is gemaakt van hoogwaardige blauwe
agave uit Jalisco, Mexico. De agave wordt gedistilleerd en
daarna verscheept naar de distillerij in Canada. Daar
wordt het nogmaals gedestilleerd en verdund met het
ongerepte water uit Newfoundland, Canada. Net als de
andere vodka’s is deze wodka additief vrij.

Geur: Vers groen gras met witte peper. Hints van citroen
in de neus.
Smaak: zacht met een kruidige, rijke smaak van
onmiskenbare aardse agave.
Finish: medium finish van groen gras, citroen en witte
peper
Signature drink: 'Crystal Paloma'. Voeg in een
longdrinkglas gevuld met ijs 50 ml Crystal Head Onyx toe.
Top af met grapefruitsoda en garneer met een schijfje
roze grapefruit.

Crystal Head
Crystal Head vodka is een zuivere vodka zonder enige
toevoeging. Hij is vier maal gedistilleerd. De wodka heeft
een zachte smaak met een dropsmaak als finish die de
neiging heeft om te blijven hangen.

Geur: Vleugje vanille onder de alcohol
Smaak: Zoetheid van vanille en de frisheid van de
citrusvruchten en mais
Finish: Lang warm gevoel met vanille en peper
Signature drink: Meng in een cocktailshaker twee
plakjes komkommer, 3-4 muntblaadjes en 4-5
cranberries. Voeg Crystal Head Vodka, cranberrysiroop,
limoensap en veel ijs toe. Schud krachtig gedurende 10-
15 seconden. Schenk dit via een zeefje in een coupeglas
en garneer met een sateprikker met muntblaadjes en
cranberries.



Een premium vodka van de hoogste kwaliteit, afkomstig uit Letland. De vodka wordt teruggebracht tot een temperatuur van -18 graden
Celsius, het “freeze filtration” proces. Hierdoor verandert de moleculaire structuur en wordt de wodka extra zacht van smaak. Door de
bijzondere manier van produceren smaakt deze vodka echt anders dan anders. Het destillaat wordt in 24 uur op kamertemperatuur
gebracht en daarna gebotteld.

Elit is met 97/100 punten de ‘hoogst gewaardeerde white spirit ooit’ volgens het gerenommeerde Beverage Tasting Institute.

Elit Vodka
Geur: fris, vleugje anijs, granen en sorbet.
Smaak: romig, licht en droog
Finish: licht kruidig
Signature drink: The elements necessary for the perfect
Elit Midnight Millionaire? Neem een champagneglas,
schenk 50 ml Elit vodka, vul aan met een mooie
champagne en garneer met een framboosje. Salud!



Tom Of Finland Organic Vodka is een heldere 100% biologische wodka afkomstig uit Finland. Hiermee wordt het leven en de kunst van
Touko Laaksonen gevierd, de wereldberoemde kunstenaar bekend als Tom of Finland. Tom of Finland wordt algemeen beschouwd als een
van de meest invloedrijke kunstenaars van de 20e eeuw voor zijn revolutionaire weergave van de mannelijke figuur. Zijn werk heeft een
rimpeleffect gehad in de homo- en heterocultuur en heeft invloed op levensstijl, politieke tolerantie, design, mode en kunst, ongeëvenaard
door vrijwel elke andere kunstenaar. Hij was de originele, de pionier die 50 jaar geleden in zijn eentje droomde en tekende wat de
homocultuur vandaag is.

Leuk weetje: een percentage van de winst van deze vodka wordt gedoneerd aan de Tom of Finland stichting, die tolerantie met betrekking
tot seksualiteit bevordert en vecht om erotische kunst te behouden.

“It’s like drinking silk.” The Vodka Guy blog

Tom of Finland
Geur: Ongelooflijk soepel, met slechts een vleugje
kruidigheid.
Smaak: Buitengewoon zacht met een lichte zijden
vettigheid.
Finish: Lichte tinteling op de tong.
Signature drink: 'Royal Cosmopolitan' Doe 50 ml Tom of
Finland Organic Vodka in een cocktailshaker. Voeg 25 ml
cranberrysap, 25 ml sinaasappellikeur en 10 ml limoensap
toe. Vul met ijs, shake, zeef en schenk in een
champagneglas. Top af met champagne.



Starward Nova
Starward Nova is volledig gerijpt in voormalige rode wijnvaten
waarin eerder de stevige Australische Shiraz, Cabernet en
Pinot hebben gerust. De whisky die in deze vaten gaat, begint
met het gebruik van Australian Malted Barley. Deze single malt-
whisky is dubbel gedistilleerd en gefermenteerd met biergist,
wat een uitgesproken en gedurfde smaak geeft.

Bij het vullen van de vaten hebben de whisky's van Starward
een lager alcoholpercentage van 55%. Dit zorgt ervoor dat

hun whisky meer van de rode wijn, fruitkenmerken en tannines
uit de vaten haalt.

Het eindresultaat van dit proces is een whisky met een helder
aroma, rode bessen en boomgaardvruchten gecombineerd
met een delicate kruidigheid van eikenhout. In de mond
ontwikkelen de smaken zich, met hints van een rijk dessert van
rode bessen, gecombineerd met vanille, kruiden en een
vleugje karamel. De afdronk is uitzonderlijk goed
uitgebalanceerd en blijft op de tong hangen. De zoetheid
vervaagt zachtjes, maar de andere smaken blijven.

Geur: Frisse rode bessen, boomgaard fruit en zachte, kruidige
eik.
Smaak: Vanille en bessen met caramel en kruiden.
Finish: Lang en fruitig, lichtzuur.
Signature drink: The Nova Old Fashioned; neem een
tumblerglas. Schenk naast 60 ml Starward Nova, 10 ml
suikersiroop. Voeg 3 tot 5 druppels Angostura Bitter toe, een
groot ijsblokje en garneer met een sinaasappel- of citroenschil.
Ga lekker bij de openhaard zitten, zet een muziekje op, terwijl
je nipt van je overheerlijke whisky cocktail.

Starward Left Field
Voor hun Left Field wilde Starward een whisky maken die
benaderbaar was. Dit is een veelzijdige single malt die alle
kenmerken van Starwards onderscheidende rijping in
Australische rode wijnvaten behoudt. Ze brengen de beste
Australische gerst en rode wijnvaten samen, die afkomstig zijn
uit de beroemde wijnstreken van Barossa Valley en Yarra
Valley. Uniek voor de Left Field whisky, ze gebruiken alleen
100% Frans eiken, wat een rijk en pittig mondgevoel geeft. Het
verbetert ook de inherente complexe eikensmaken, terwijl de
delicate wijnaroma’s nog steeds doorkomen.

De neus bevat zachte aroma’s van tropisch fruit, rode
appelschillen en verse rode bessen die allemaal worden
opgewarmd door vanillekruiden. Helder tropisch fruit komt
door in de mond, met een heerlijk rijk en vervullend
mondgevoel met licht geroosterd eikenhout. Het heeft een
zachte en delicate afwerking.

Geur: Zacht geurig rood fruit, appel en tropische vruchten.
Smaak: Een karakter van tropisch fruit en geroosterd eiken.
Finish: Verfijnd droog eiken
Signature drink: Starward heeft deze whisky bewust
gecreëerd met het gevoel dat hij gemakkelijk in de mix kan
worden gebruikt, maar ook heerlijk op zichzelf is. Drink het
zoals jij het lekker vindt! Wij vinden Starward Left Field in de mix
met een tonic heerlijk: neem een highball glass met 50ml
Starward Left Field, schenk tonic bij en doe er een schijfje
grapefruit als garnering bij.

`Whisky done differently’

Oprichter David Vitale groeide op in een traditionele, grote Italiaanse familie, waar informeel samenzijn en eten een grote rol speelden. De
ontwikkeling van Starward was een logische stap: een toegankelijke, allround whisky zonder poespas.

Starward wordt gemaakt in Melbourne, de bruisende foodie hoofdstad van Australië. Daar vinden ze dat de focus moet liggen op de
smaken, niet op de ‘airs and graces’. Het unieke ‘4 seizoenen in een dag’-klimaat van Melbourne komt de whisky ten goede: door de continue
temperatuurwisselingen wordt de smaak van de Australische rode wijnvaten waarin de whisky rijpt, optimaal benut. Dit noemen we
elementaire rijping. Starward een heerlijk fruitige smaak omdat het heeft gerijpt op rode wijnvaten uit de Barossa en Yara Valley.

Starward Fortis
In de Fortis-editie gebruikt Starward non-chill filtered single
malt met een hoog alcoholpercentage van 50%. Het is
samengesteld uit Australische gerst en ambachtelijke biergist
die extra smaak geeft. Het is gerijpt in 100% Amerikaanse
eikenhouten vaten die een weelderig rijke smaak geven en de
geroosterde eiken- en vanillekenmerken die inherent zijn aan
de whisky versterken. Het heeft ook sappige kenmerken van
rode wijn dankzij vaten van voornamelijk wijnmakerijen uit de
Barossa Valley (die helpen bij Shiraz- en Cabernet-wijnen). Ze
verkolen een paar vaten om diepte en intensiteit te geven - de
meeste zijn echter vers, wat intense rode wijnaroma's geeft.

Zoals alle Starward whisky's, heeft deze een benaderbare en
fluweelzachte zachtheid. De eerste tonen zijn van Madagascar
vanille en geroosterd eikenhout. Deze leiden tot een smaak
die vol zit met kaneel, kweepeer, chocolade en Muscadelle-
rozijnen, wat leidt tot een afdronk met een bakkruid.

Geur: Vanille uit Madagascar, rijk geroosterd Amerikaans
eiken, zwarte bessen jam, rozijnen, gekarameliseerde vijgen
en rijpe pruimen.
Smaak: Vanille, Muskadellen rozijnen, quince, chocolade
ganache, kaneel en gebakken bananenbrood.
Finish: Viscose en gebalanceerd. Rijpe vijgen, rozijnen en
bakkruiden.
Signature drink: ‘Pacific East’. Neem een glas en vul deze
met 40 ml Starward Fortis Whisky, 20 ml notenlikeur en 10 ml
Vermouth. Meng dit met wat grote ijsblokjes en zorg dat het
gehele glas gekoeld wordt. Druppel wat angostura en garneer
met een schijfje citroen. Heerlijk in combinatie met ansjovis.
Geniet ervan, salud!



Starward Solera
Solera is de eerste whisky van Starward. Volledig gerijpt op
Apera vaten, Australische sherry. Met zijn elementaire rijping,
is Starward Solera een prachtige reflectie van Melbourne.

Deze whisky dankt haar naam aan de manier van whisky
maken: ze nemen alle sherryvatten die gevuld zijn met
Starward whisky. De helft hiervan wordt samengevoegd in een
tank waardoor deze worden geblend. Hierna worden deze
gebotteld. Vervolgens worden de sherryvaten wederom
gevuld met Starward whisky en rijpen ze verder. Dit is een
nieuwe vorm van Solera rijping.

Dankzij deze nieuwe Solera rijping vind je in elke fles nog een
deel van de eerste Starward botteling. Dat maakt deze fles
zeer speciaal.

Geur: Tropisch fruit, caramel en vanille
Smaak: Getooste caramel en creme brulee,
vijgen en zoet kruiden.
Finish: Sappig en een mond vol met kruiden
Signature drink: Lekker puur!

`Whisky done differently’

Oprichter David Vitale groeide op in een traditionele, grote Italiaanse familie, waar informeel samenzijn en eten een grote rol speelden. De
ontwikkeling van Starward was een logische stap: een toegankelijke, allround whisky zonder poespas.

Starward wordt gemaakt in Melbourne, de bruisende foodie hoofdstad van Australië. Daar vinden ze dat de focus moet liggen op de
smaken, niet op de ‘airs and graces’. Het unieke ‘4 seizoenen in een dag’-klimaat van Melbourne komt de whisky ten goede: door de continue
temperatuurwisselingen wordt de smaak van de Australische rode wijnvaten waarin de whisky rijpt, optimaal benut. Ondanks de relatief
korte rijping heeft Starward een heerlijk fruitige smaak.



Stauning, opgericht door een diverse groep van negen vrienden, is gevestigd in een klein dorpje aan de westkust van Denemarken. Hun
reis begon in 2005, zonder enige kennis van ervaring in het produceren van whisky. Gewoon een verlangen om een geweldige (Deense)
whisky te maken. Pas in 2011 kwamen de eerste flessen op de markt. Noch een Old World Whisky, het is ook geen New World Whisky.
Stauning noemt hun whisky's 'Our World Whisky'. Op het moment dat het werd uitgebracht, was er een enorme opleving van meer lokale
ingrediënten, ambachtelijke producenten, en Stauning werd onmiddellijk opgemerkt. Zelfs met een productie van 80.000 liter konden ze
het niet bijbenen, dus openden ze in 2018 hun nieuwe speciaal gebouwde distilleerderij. Echter hebben ze hun ethos behouden en hun
gerst wordt lokaal ingekocht.

Met Stauning Smoke, hun flagship gerookte single malt-whisky, heeft Stauning een terroir-whisky gecreëerd waarvan ze denken dat hij je
zal 'wegblazen'. Met behoud van hun New Nordic-filosofie is dit een single malt-whisky, die is gemaakt met pure West-Jutlandse moutgerst
die inhouse gemouten is op de vloer. Het wordt vervolgens gerookt op lokaal geoogste turf en heide. Deze lokale herkomst geeft echt een
smaak die alleen in Stauning Smoke te vinden is. Ze gebruiken een dubbele distillatie in kleine vlamverwarmde pot stills, en zodra het hele
proces is voltooid, rijpen ze in first-fill bourbonvaten, first fill Madeira-vaten, first fill Jamaica Rum-vaten en Virgin American Oak-vaten.

Stauning Smoke
Stauning Smoke is gemaakt van puur lokale ingrediënten,
gemouten op open vloeren, gerookt over turf en heide
die je alleen vind in het landschap rondom Stauning.

Gerijpt op een mix van de volgende 1st fill wijn en spirit
vaten: Bourbon, Madeira, Jamaicaanse Rum en
Amerikaans eiken. Het resultaat is een elegante en
geraffineerde whisky met een zacht rokerige smaak en
een complex character die doet denken aan de duinen,
de heide en de wind bij de Noordzee.

Geur: Zacht geurig rood fruit en warme vanille kruiden
Smaak: Gebalanceerd met een karakter van fris tropisch
fruit en licht geroosterd eiken.
Finish: Verfijnd droog, zacht zuur.
Signature drink: 'Smoky Milkshake'. De zoetheid van
vanille-ijs ontmoet de rokerige smaak van de whisky. Een
perfecte match voor op een warme zomeravond of voor
de open haard op een koude winternacht. Voeg de
volgende ingrediënten toe in een blender: 40 ml Stauning
Smoke whisky, 2 grote lepels vanille-ijs, 6 cl kokosmelk, 10
ml agavesiroop. Mix dit en serveer in een highball glas.
Garneer met geroosterde kokosvlokken.

Stauning Rye
Een vloeibare interpretatie van versgebakken Deens
roggebrood. Een Noordse rogge whisky met donker
geroosterde aroma's en een lange fruitige afdronk. Dit is
een ander soort rye whisky. De combinatie van gemouten
rogge en gerst in een pot distillatie maken een zachte,
fruitige en full-bodied whisky.

Geur: Vers gebakken rogge brood, winegums en een hint
van peper op de neus.
Smaak: Zacht gedroogd fruit, rijpe kersen en peperige
eiken, gebalanceerd door vanille en citrus.
Finish: Peperig, lange zachte, fruitige en zachte afdronk.
Signature drink: 'Stauning Rye Manhattan'. You know
the great Manhattan cocktail, but could a Scandinavian
version be even better? Using Danish whisky it speaks to
the Norse in us all. Schenk 5 cl Stauning Rye whisky, 2,5 cl
Vermouth in een cocktailshaker. Voeg daar 2 Angostura
druppels aan toe en vergeet de ijsblokjes niet. Roer 15-20
seconden voordat je het in een cocktailglas giet. Garneer
met een maraschino kers en serveer!

Stauning Kaos
Alles wat Stauning doet, in een fles. Een deel rook,
kruiden en een hoop complexiteit in een veelzijdige
whisky.

Geur: Licht gerookt, kruidig en zoet, complex.
Smaak: Ontbijtgraan, chocola, eiken, caramel, kaneel en
kampvuur.
Finish: Zoals een gerookte chocolade reep met nougat,
karamel drophout en zoete appel en eiken.
Signature drink: Stauning Kaos Horse’s Neck! Meestal
gemaakt met cognac, maar deze is gemaakt met de
‘sweet en smokey’ Stauning Kaos whisky. Het wordt
geserveerd met angostura bitters en een lange
citroentwist (paardenhals) wat zorgt voor een dynamische
cocktail. Top met ginger alé en roer voorzichtig. Heerlijk!



Stauning, opgericht door een diverse groep van negen vrienden, is gevestigd in een klein dorpje aan de westkust van Denemarken. Hun
reis begon in 2005, zonder enige kennis van ervaring in het produceren van whisky. Gewoon een verlangen om een geweldige (Deense)
whisky te maken. Pas in 2011 kwamen de eerste flessen op de markt. Noch een Old World Whisky, het is ook geen New World Whisky.
Stauning noemt hun whisky's 'Our World Whisky'. Op het moment dat het werd uitgebracht, was er een enorme opleving van meer lokale
ingrediënten, ambachtelijke producenten, en Stauning werd onmiddellijk opgemerkt. Zelfs met een productie van 80.000 liter konden ze
het niet bijbenen, dus openden ze in 2018 hun nieuwe speciaal gebouwde distilleerderij, echter hebben ze hun ethos behouden en hun
gerst wordt lokaal ingekocht.

Met Stauning Smoke, hun flagship gerookte single malt-whisky, heeft Stauning een terroir-whisky gecreëerd waarvan ze denken dat hij je
zal 'wegblazen'. Met behoud van hun New Nordic-filosofie is dit een single malt-whisky, die is gemaakt met pure West-Jutlandse moutgerst
die inhouse gemouten is op de vloer. Het wordt vervolgens gerookt op lokaal geoogste turf en heide. Deze lokale herkomst geeft echt een
smaak die alleen in Stauning Smoke te vinden is. Ze gebruiken een dubbele distillatie in kleine vlamverwarmde pot stills, en zodra het hele
proces is voltooid, rijpen ze in first-fill bourbonvaten, first fill Madeira-vaten, first fill Jamaica Rum-vaten en Virgin American Oak-vaten.

Stauning Bastard
Een illegale affaire met een zachte en exotische
nasmaak. Stauning Bastard is een rogge whisky
gemaakt van puur lokale ingrediënten, gemouten op
onze distillerij vloer en dubbel gedistilleerd in onze pot
stills.

Na drie jaar gerijpt te hebben op nieuw Amerikaans
eiken, rijpt de whisky nog 6 maanden in oude mezcal
vaten van Mexicaanse Oro de Oaxaca. Het resultaat is
een elegant kind wiens gelijke je nergens zult vinden op
deze wereld

Geur: Zoete pijp tabak, rozijnen, haver biscuit, citrus,
eiken
Smaak: Tabak, vanille, tarwe, gedroogd fruit, kaneel,
bruine suiker en eiken
Finish: Lang, zoet, licht rokerig, zout, bruine suiker en
peper
Signature drink: Give the classic Boulevardier cocktail
a smoky, New Nordic twist met Astard Boulevardier!
Schenk 4 cl Stauning Bastard, 2.5 cl Campari en 2.5 cl
Vermouth in een ‘low ball glass’ met een groot ijsblokje.
Verras de mensen met wie je bent en geniet samen.

Stauning Curious
Stauning Curious is bekend als White Dog of New Make
of Raw Spirit. Het is het hart van de rye whisky distillaat
- en om het nog specialer te maken hebben ze de mash
bill van hun gemouten rye en gerst gepakt en gerookt
met de turf die ze voor hun single malt gebruiken.

Winnaar van de "Worlds Best New Make" op de 2019
World Whiskies Awards.

Geur: Delicate rook, peper, hooi, grappa, olie, sulfur,
schoenpoets en rozijnen
Smaak: Tabak, plastic, zoete natte rook, gerst en suiker
Finish: Rokerige snoep
Signature drink: 'The Danish Paloma'. De paloma is
typisch een cocktail op basis van tequila. 'Try this
version, that gives a smoky and fresh cocktail.' Schenk 4
cl Stauning Curious Whisky in een whiskyglas met veel
ijs, vul aan met sap van een kwart limoentje en
grapefruitsoda. Top af met fijngemalen himalayazout en
grapefruitschil. Salud!



Chichibu Ichiro’s World
Blend

Deze botteling is gemaakt door diverse malt en grain
whisky’s -uit Schotland, Ierland, Canada & Amerika van
3 tot 20 jaar oud- met elkaar te combineren en hierbij
op zoek te gaan naar de optimale balans. Chichibu
Ichiro Malt & Grain whisky kenmerkt zich als fruitig,
levendig en harmonieus.

Zachte toetsen van perzik, abrikozen, chocolade, vanille
en snoepgoed vormen de geur. In de mond komen
initieel rijke toetsen van toffee naar voren, waarna dit
plaatsmaakt voor gerst, ontbijtkoek, tropische
fruitsoorten, tabak en peper. De afdronk is middellang
en combineert vanille met exotisch fruit.

Geur: Abrikoos, popcorn toffee, een vleugje
vanilleroom, Meyer Citrus schil.
Smaak: Een lichte textuur, heel verfijnd. Geroosterde
kastanje, peperkoek, vleugje vanille, hints van zoete
tropische vruchten en bloemen, die eindigt in een
kruidige peperige toon.
Finish: Nootachtig, peperige smaak, die zich uit in een
honing achtige smaak van peper en gember
Signature drink: Neem een highball, vul deze met (het
liefst met een lang blok) ijs. Giet 50ml Chichibu Malt &
Grain en schenk er voorzichtig soda over. Een schijfje
citroen erbij als garnering, salud!

In 2007 startte Ichiro Akuto, kleinzoon van de oprichters van de Hanyu-distilleerderij, een nieuw hoofdstuk in de Japanse
whiskygeschiedenis door de Chichibu-distilleerderij te bouwen. Een world blend met als kern zijn eigen Chichibu malt aangevuld met
whisky uit Schotland, Ierland, Amerika en Canada.

Gelegen in de prefectuur Saitama, ongeveer 70 km ten noordwesten van Tokio, begon de productie in februari 2008. De uitrusting omvat
een kleine molen; een mash tun en wash backs gemaakt van Japanse Mizunara eiken en koperen stills vervaardigd door Forsyths of Rothes
uit Schotland. Er worden verschillende typen vaten gebruikt, waaronder bourbon, sherry en hogsheads. De rijping vindt plaats in het
traditionele dunnage magazijn.

Deze bijzondere en exclusieve whisky’s zijn non-chill gefilterd en niet gekleurd.



Akkeshi New Born
"Foundations 3"

Een 8-23 maanden gerijpte mix van niet-geturfde
mouten, in vaten gemaakt van de zeldzame Mizunara eik.
Gebotteld op 55 volumeprocent alcohol met een geurig
aroma van bruine suiker, vanille en verse meloen en
nootmuskaat.

Geur: Zacht geurig rood fruit en warme vanille kruiden
Smaak: Gebalanceerd met een karakter van fris tropisch
fruit en licht geroosterd eiken
Finish: Verfijnd droog, zacht zuur
Signature drink: Heerlijk om puur te ontdekken, maar
ook in de mix of in een cocktail.

De Akkeshi distilleerderij startte in 2016 haar zoektocht naar een nieuwe, unieke en onovertroffen Japanse whisky. In het landelijke
noorden van Japan, een onaangetast gebied met pure schone lucht, rijke turfgronden en dikke zilte mist vanuit de zee blijkt het eiland
Hokkaido, de ideale locatie voor het verwezenlijken van de droom om een Japanse peated whisky te maken.

Inmiddels is er een viertal New Born Akkeshi’s op de markt gebracht, de ‘Foundations’ 1,2,3 en 4. De vier New Born Akkeshi’s staan voor de
de droom, de start, de vastlegging en geboorte van een nieuwe tijdperk in de geschiedenis van de Japanse whisky. De release van de
Akkeshi whisky’s vindt plaats in batches.

Momenteel is Akkeshi bezig met speciale edities ter ere van de 24 seizoenen in Japan. Deze zullen geleidelijk aan in Nederland worden
gereleasd.

Akkeshi Usui
De Akkeshi Usui is de eerste blended whisky van deze
Japanse distilleerderij die op het eiland Hokkaido staat.
Een blend van single malts van Akkeshi die tenminste drie
jaar gerijpt hebben, aangevuld met geïmporteerde new
make spirits die in Japan gerijpt hebben en een klein
beetje geïmporteerde graan whisky.

Het is de tweede release in een lange reeks die
geïnspireerd is op de Japanse sekki kalender die is
ingepland in 24 seizoenen gedurende het jaar. Elke
nieuwe release zal de naam hebben van het seizoen
waarin de botteling plaats vond. De Usui is gebotteld in
2021 op 48%.

Geur: Fruitig met veel citrus, rozijnen en cacao poeder
met wat turfrook
Smaak: Citrus, cacao en sappige sinaasappels
Finish: Melk chocolade zoetheid met de kruidigheid van
witte peper.
Signature drink: Heerlijk om puur te ontdekken, maar
ook in de mix of in een cocktail.



Op 12 december 1901 ontving Guglielmo Marconi het eerste transatlantische draadloze signaal vanuit Cornwall, Groot Brittannië. Het
signaal was in morsecode; 3 bliepjes voor de letter S. Op deze historische plaats vestigde zich meer dan een eeuw later de distilleerderij
van een nieuwe Canadese whisky: Signal Hill Whisky.

Signal Hill is een fijne whisky, rijk van smaak en authentiek. Door de filtering blijft de meerlagige smaakbeleving intact, alsook de
herinneringen aan het verleden.

Signal Hill
Signal Hill Whisky is gemaakt van twee soorten graan. De
corn whisky wordt nog steeds dubbel gedestilleerd door
een tweekolom om een lichte en soepele karakteristiek te
produceren. De gerstwhisky wordt gedistilleerd in de pot
om een subtiele, briljante, nootachtige of moutsmaak te
creëren. Meerdere smaaklagen blijven behouden door
non-chill filtering, wat resulteert in een voller mondgevoel
en een gladdere afwerking.

Geur: Een subtiele geur van rozijnen, gedroogde pruim,
sherry, toffee, vanille, honing, zachte eik en kruiden.
Smaak: Zoetig, gevolgd door cacao, leer en pijptabak.
Finish: Romige sherry, stroop en milde eiken.
Signature drink: Nip deze puur om je mee te laten
voeren in het verleden van Signal Hill Whisky. Salud!



Kentucky Owl #9
“Dit is de grootste, gedurfde, meest robuuste release van
Kentucky Owl tot nu toe. Ik ben erg enthousiast over de
intensiteit en de grootste complexiteit. Om eerlijk te zijn:
het is een monster.” Dixon Dedman - meester blender
Kentucky Owl

Een must-have voor de Bourbon liefhebber!

Geur: Appel, witte druif, kaneelbroodjes, esdoorn (maple)
siroop, vanille en eiken.
Smaak: Honing, kamperfoelie. thee, citrus, caramel
Finish: Peper.
Signature drink: Dit is geen vraag; puur natuurlijk!

Kentucky Owl Confiscated
“Confiscated” is een eerbetoon aan de whiskyvaten van
Dixons betovergrootvader die in beslag zijn genomen
tijdens de prohibitie. Deze vaten werden nooit meer
gezien of gevonden.

Kentucky Owl Confiscated is een zeer zachte,
amberkleurige bourbon whisky afkomstig uit de
Verenigde staten uit de staat Kentucky. Deze heerlijke
whisky gaat van start met een zeer floraal aroma.
Beginnend met een speciale start van Kaapse jasmijn.
Deze breidt zich verder uit naar hartig bananenbrood en
geroosterde zuurdesembrood voor dat lekkere zoetje en
rokerige ondertoon. Eindigend op slechts een vleugje
appel.

Zijn smaak is zeer gekruid, waaronder kaneel die het een
pittige start geeft en vervolgens wat afzakt om plaats te
maken voor een zoete toon van witte druif. Die
vervolgens weer terugkeert naar een pittige finish van
cayennepeper!

Geur: Noten van gardenia, bananenbrood, geroosterde
zuurdesembrood en rode appel.
Smaak: Graham crackers, citrus, toffee en zachte zoete
kaneelkruiden.
Finish: Witte druif en een vleugje cayenne peper.
Signature drink: Een Manhattan, Oldfashioned of een
Vieux Carre behoren tot de opties, maar puur is natuurlijk
de meest gedronken manier om te genieten van deze
bourbon.

De Kentucky Owl distilleerderij is opgericht in 1879 door C.M. Dedman. Tijdens de drooglegging in Amerika echter, werd de volledige
voorraad Bourbon in beslag genomen (bijna 1 miljoen liter!) en opgeslagen. Het magazijn waarin de enorme hoeveelheid Bourbon stond,
ging in vlammen op en dat was het einde van de distilleerderij in die tijd.

Het gerucht ging overigens dat, omdat het magazijn relatief kort brandde, de Kentucky Owl Bourbon voor de brand gestolen was,
waarschijnlijk door Al Capone. Rond 2004 kreeg Dedmans achter- achter- achter- kleinzoon Dixon het idee om de Kentucky Owl nieuw leven
in te blazen. In kleine, ambachtelijke batches in een blend van de beste bourbons uit de staat. En zo was de naam Kentucky Owl
wedergeboren. De bijna kunstzinnige blends zijn een wereldwijde sensatie.



Hine Rare VSOP
Hine Rare VSOP Cognac is een Fine Champagne. Dat
betekent dat deze cognac van minimaal 50% Grande
Champagne cognacs is geproduceerd en het overige deel
van de cognac alleen uit de Petite Champagne regio mag
komen. Door deze werkwijze ontstaat een prachtige
cognac van zeer hoge kwaliteit.

De 20 verschillende Grande Champagne eaux-de-vie zijn
minimaal 8 jaar gerijpt in traditionele Franse Limousin
eikenhouten vaten, een eerbetoon aan het erfgoed van
Hine en de geschiedenis van het Cognac huis van fijn
vakmanschap.

Geur: Aroma's van geroosterde nectarines, rijpe
abrikozen en sappige meloen inspireren de aanhoudende
eerste slok, terwijl sinaasappelhars, eikenhout en vanille
het een volwassen gevoel geven.
Smaak: Prachtig uitdrukking van de fruitige smaken die
kenmerkend zijn voor de witte wijnen geproduceerd uit
Charente-wijnstokken.
Finish: Gember, chocolade, sinaasappel en eiken
vervagen langzaam naar een afdronk van gedroogd fruit.
Signature drink: Dit is de perfecte begeleider van
weelderige chocoladedesserts of een hete espresso.

H by Hine Rare VSOP
H by Hine VSOP is een blend van 15 Petit Champagne
eau-de-vieux, waarin in de jongste cognac 4 jaar oud is.
Veel zoete geuren; room, vanille en appelbloesem. De
smaak is fruitig met tonen van bloemen. De afdronk is
middellang en bevat meer fruitsoorten.

Geur: Expressief en toch discreet, met tonen van iris,
verse abrikoos, acacia en witte peper.
Smaak: Vrij fruitig, met een vleugje vanille.
Finish: De bloemige noten zijn helder en geven een
oplichtend randje aan de afdronk.
Signature drink: Levendig en elegant, deze VSOP is
geweldig op zichzelf, maar ook het ideale ingrediënt voor
cocktails en mixdrankjes. Probeer het met een scheutje
koude tonic, cider of ginger ale, gegarneerd met een
vleugje limoen, komkommer of rozemarijn.

Hine Antique XO
Deze Hine XO Antique Grande Champagne Cognac is een
innovatie, een overblijfsel uit de tijd van Georges Hine dat
tot leven werd gebracht voor de moderne Cognac kenner.
Het recept werd in 1920 door Hine zelf ontwikkeld, en
werd in 2010 door het Cognac huis opnieuw gelanceerd
als een enkele cru XO.

De 40 verschillende Grande Champagne eaux-de-vie zijn
gemiddeld 20 jaar oud en minimaal 10 jaar gerijpt in
traditionele Franse Limousin eikenhouten vaten, een
eerbetoon aan het erfgoed van Hine en de geschiedenis
van het Cognac huis van fijn vakmanschap.

In 2013 is deze tot goud bekroond bekroond tijdens de
International Wine and Spirit Competition.

Geur: Aroma's van zoute vanille en eik, tinten van frisse
groene vruchten.
Smaak: Fijn gekruid, hazelnoot, kweepeer, vijgentaart en
blonde tabak. Het onthult een aantal geweldige geuren
van zoete vanille, groene vruchten, lichte kruiden op de
tong. Het gehemelte bevat opnieuw kruiden en heel wat
aardse tonen.
Finish: Een langdurige en aanhoudende afdronk.
Signature drink: Heerlijk om te nippen bij een
kaasplankje.

Gelegen in het hart van de Grande Champagne, het premium wijnbouwgebied van de Cognac regio, produceert het huis Hine al zes
generaties lang enkele van de meest exquise Cognacs, toen het nog beter bekend was als T Hine & Co Cognac.

Het landgoed heeft een uitzonderlijke 173 hectare aan wijngaarden, en het huis heeft een zeer bijzondere traditie van het produceren van
relatief kleine hoeveelheden - maar met een zeer hoge standaard in kwaliteit. Een van hun handelsmerken is het opslaan van hun vintage
vaten in vochtige kelders in Bristol, Engeland. Op deze manier doorloopt de Thomas Hine Cognac een uniek ander rijpingsproces door de
vochtigheid van de badplaats, die enigszins verschilt van die van de zuidwestelijke kust van Frankrijk.



Hine 250
Deze Hine 250 Years Decanter 1953 Cognac,
gepresenteerd in een prachtige kristallen fles ontworpen
door Andrée Putman, is echt een stukje Cognac
geschiedenis. François en Robert Hine, die het bedrijf in
de jaren '50 runden, beschouwden 1953 als een
uitzonderlijk jaartal vanwege de ongewone
weersomstandigheden in dat jaar - het was het droogste
jaar van de 20e eeuw. Er zijn slechts 250 flessen gemaakt,
waardoor dit een zeldzame aanwinst is. "Deze bijzonder
moeilijke weersomstandigheden hebben deze Cognac-
kwaliteiten, die een lange rijpingstijd nodig hadden,
gegeven", zei Eric Forget, de huidige keldermeester van
Hine. "Sinds ik Hine's keldermeester ben, heb ik elk jaar
elke Cognac geproefd om hun veroudering en hun
potentieel in de gaten te houden. Ik kan gewoon zeggen
dat alleen deze Cognac altijd het allerhoogste cijfer heeft
gekregen van alle Cognacs die in onze kelders liggen". Hij
concludeert, "deze Grande Champagne Cognac had 60
jaar nodig om zijn hoogtepunt te bereiken... Het is de
meest exquise Cognac die ik ooit heb geproefd."

Geur: Uitstekende neus met vleugjes geel fruit, acacia,
honing en vijgen.
Smaak: In het begin een uitbarsting van sinaasappelschil,
tabak en leer.
Finish: Het middendeel wordt onderstreept door
weelderige kruidige tonen, wat leidt tot een krachtige,
lange afdronk.
Signature drink: Serveer deze puur in een slan k
tulpenglas. Het zal zich blijven ontwikkelen in het glas. Let
op, en geniet van de subtiele aromatische veranderingen
bij elke slok.

Hine Talent
De Talent de Thomas Hine Hors d'Age Cognac is niet
zomaar een Cognac, het is een ervaring. De hors d'age
classificatie is hier een understatement; terwijl het
betekent dat de jongste eaux-de-vie in dit mengsel
minstens 30 jaar oud zijn, weten we dat sommige van de
oudere componenten teruggaan tot de 19e eeuw.
Exclusief gemaakt van Ugni Blanc druiven van de Grande
Champagne Premier Cru benaming, gaat deze Cognac niet
alleen over het uiterlijk - het is de essentie van kwaliteit.
De Hine familie zet al meer dan een eeuw vaten neer voor
deze mix, waardoor hun kelders met een hoge
luchtvochtigheid een langzaam rijpingsproces mogelijk
maken. Veilig achter maar liefst twee sloten zijn de sleutels
van deze vaten van generatie op generatie overgeleverd,
totdat Bernard Hine er uiteindelijk voor koos om het
resultaat te presenteren. En wat een resultaat!

Geur: Deze cognac is weelderig en kruidig met oosterse
tinten en is doordrenkt met aroma's van gekonfijte dadels,
kruidnagel en zongedroogde vijgen.
Smaak: Een vleugje zoetigheid vergezeld van accenten
van peperkoek.
Finish: Bramen en bessen zorgen voor een
gedenkwaardige finale.
Signature drink: De prachtige presentatie laat er geen
twijfel over bestaan hoe u van deze Cognac kunt genieten.
De bijbehorende tulpglazen zijn perfect om de
aromatische en weelderige aroma's te waarderen;
combineer ze met een fijne sigaar voor een ervaring van
pure weelde.

Gelegen in het hart van de Grande Champagne, het premium wijnbouwgebied van de Cognac regio, produceert het huis Hine al zes
generaties lang enkele van de meest exquise Cognacs, toen het nog beter bekend was als T Hine & Co Cognac.

Het landgoed heeft een uitzonderlijke 173 hectare aan wijngaarden, en het huis heeft een zeer bijzondere traditie van het produceren van
relatief kleine hoeveelheden - maar met een zeer hoge standaard in kwaliteit. Een van hun handelsmerken is het opslaan van hun vintage
vaten in vochtige kelders in Bristol, Engeland. Op deze manier doorloopt de Thomas Hine Cognac een uniek ander rijpingsproces door de
vochtigheid van de badplaats, die enigszins verschilt van die van de zuidwestelijke kust van Frankrijk.



In 2013, in het hart van Sugarcane Country, openden drie jeugdvrienden de Bayou® Rum-distilleerderij in Lacassine, Louisiana. Door gebruik
te maken van de overvloedige natuurlijke bron van suikerriet, hebben ze een reeks eersteklas rum gecreëerd. Elke batch wordt met de hand
gedistilleerd in koperen potstills en gerijpt in bourbon- en sherryvaten van 200 liter.

Het recept maakt gebruik van 100% single estate melasse, geproduceerd door het oudste familiebedrijf en geëxploiteerde suikerfabriek in
de Verenigde Staten. Het is ambachtelijke spirit op z’n best!

Een leuk weetje: een ‘Bayou’ is een term die in de zuidelijke staten van Amerika wordt gebruikt voor een watermassa, zoals een extreem
langzaam stromende rivier of een moerassig meer, dat meestal wordt aangetroffen in vlakke laaggelegen gebieden.

Bayou White Rum
Bayou Rum is gedestilleerd met drievoudig gefilterd zoet
water dat de schoonste en zuiverste smaak levert. Van
traditionele cocktails, inclusief favorieten uit Louisiana, tot
je eigen creaties, Bayou Rum levert het hart en de ziel van
de ultieme cocktailervaring.

Het soepele en subtiele karakter van Bayou Rum is
perfect over ijs, in een klassieke daiquiri of mojito, of in je
favoriete creatie van rumcocktails.

Geur: Lichte tonen van vanille en banaan.
Smaak: Zachtromig, vanille en een hint van nectar.
Finish: Aangenaam soepel en subtiel.
Signature drink: “Cuba Libre!” riepen de Cubaanse
soldaten tijdens het proosten op de Amerikaanse
bevrijding van Cuba. De cocktail die ze tijdens deze
feestelijke aangelegenheid dronken was een mix van
Cubaanse rum, Amerikaanse cola en twee uitgeperste
limoenpartjes. Zo werd de Cuba Libre geboren. Mix de
Bayou® White Rum met cola en frisse limoenpartjes en
GENIET!

Bayou Spiced rum
Met de locale kruiden uit Louisiana is de ultieme spiced
rum gecreëerd. Spiced Bayou Rum is doordrenkt van
klassieke traditionele kruiden met een Louisiana-twist.
Met speciale ingrediënten uit Louisiana, creëert deze
speciale gumbo van kruiden een unieke en bevredigende
mix die het de perfecte rum maakt om te mixen.

Spiced Bayou Rum maakt alles levend, van rum en cola
tot ongezoete thee of een ijsblokje.

Geur: Zoete kaneel en banaan.
Smaak: Mild, complex met esdoorn, banaan.
Finish: Levendige, kruidige afdronk

Signature drink: Een klassieke mixer is ginger beer
omdat de vanille en kaneel in gekruide rum er perfect bij
passen. Voeg wat ijsblokjes toe aan een glas en voeg 50
ml Bayou Spiced Rum toe. Vul aan met 150-200 ml ginger
beer en roer goed door. Vergeet de limoenpartjes niet..
De kruidigheid zal de zoetheid van de rum in evenwicht
brengen.

Bayou Pink Rum
Bayou Pink Rum is de levendige uitdrukking van de
bekroonde witte rum. De doordrenkte meidoornbessen
geven niet alleen de opvallende kleur, maar ze voegen
ook een vleugje bessen toe aan het aroma. Deze zacht
zoetzure vruchten zorgen voor extra lagen in
smaakbeleving, namelijk licht en fris.

Geur: Tonen van bessen en roos.
Smaak: Zachtzure meidoornbessen, aangevuld met
romige zachtheid.
Finish: Meidoornbessen met een lange friszure afdronk.
Signature drink: Waan je even in een tropisch oord en
‘bestel’ een Pink Mojito! Zorg dat je naast de Bayou Pink
rum ook rietsuiker, rose lemonade & crushed ice in huis
hebt. Doe dit in een groot glas en garneer met munt en
limoen. Heerlijk!



In 2013, in het hart van Sugarcane Country, openden drie jeugdvrienden de Bayou® Rum-distilleerderij in Lacassine, Louisiana. Door gebruik
te maken van de overvloedige natuurlijke bron van suikerriet, hebben ze een reeks eersteklas rum gecreëerd. Elke batch wordt met de hand
gedistilleerd in koperen potstills en gerijpt in bourbon- en sherryvaten van 200 liter.

Het recept maakt gebruik van 100% single estate melasse, geproduceerd door het oudste familiebedrijf en geëxploiteerde suikerfabriek in
de Verenigde Staten. Het is ambachtelijke spirit op z’n best!

Een leuk weetje: een ‘Bayou’ is een term die in de zuidelijke staten van Amerika wordt gebruikt voor een watermassa, zoals een extreem
langzaam stromende rivier of een moerassig meer, dat meestal wordt aangetroffen in vlakke laaggelegen gebieden.

Bayou Reserve Rum
Bayou® Reserve wordt omschreven als 'de rum voor
bourbondrinkers' en is een koperen pot gedistilleerd uit
Louisiana-suikerriet en vervolgens maximaal drie jaar
gerijpt volgens de geheel natuurlijke Solera-methode. Dit
wordt bereikt door een piramide van vaten te maken. De
onderste vaten worden getapt en een deel van de inhoud
wordt vervolgens gebotteld. Dat vat wordt vervolgens
opnieuw gevuld met rum uit de vaten erboven, die op
hun beurt worden gevuld uit de vaten erboven, en
vervolgens wordt nieuwe rum toegevoegd om het
helemaal tot aan de top te vullen. Deze methode zorgt
voor een natuurlijk mengproces dat fles na fles een meer
consistente en heerlijke smaak en kwaliteit oplevert. Het
resultaat is een romige rum met een bourbon-achtig
karakter, met tonen van kaneel en esdoorn.

Geur: Romige vanille met hints van appel en kaneel
Smaak: Zacht, vanille en eik met tonen van kaneel en
esdoorn, gebalanceerd droog en zoet
Finish: Lange afdronk met de smaak van eik en donker
fruit.
Signature drink: What did the trendy cocktail say to the
classic cocktail? "I'm glad that you're Old Fashioned."  

And... thank you, folks, that's all for tonight! Om te
kunnen genieten van een Good Old Fashionated, voeg je
bij de 60 ml Bayou® Reserve 10 ml suikersiroop en 3 á 5
druppels Angostura bitter toe. Roer zachtjes rond en
voeg een ijsblokje toe. Roer daarna weer goed om de Old
Fashioned echt ijs – en ijskoud te krijgen. Knijp de
sinaasappelschil uit in je glas en garneer je glas met de
schil – en je avond kan echt niet meer stuk. Proost!

Bayou Mardi Grass XO Rum
Bayou® XO Mardi Gras is een traktatie voor elke
rumliefhebber. Het duurt tot 6 jaar om deze speciale rum
te rijpen, en net als de Bayou® reserve Rum wordt het
gedaan met behulp van de traditionele Solera-methode,
bereikt door eerst een piramide van vaten te maken.

De onderste vaten worden getapt en een deel van de
inhoud wordt vervolgens gebotteld. Dat vat wordt
vervolgens opnieuw gevuld met rum uit de vaten erboven,
die op hun beurt worden gevuld uit de vaten daarboven
en dan wordt nieuwe rum toegevoegd om die helemaal
bovenaan te vullen. Deze methode zorgt voor een
natuurlijk mengproces dat fles na fles een consistentere
en heerlijkere smaak en kwaliteit oplevert. De rum rust
vervolgens een jaar in sherryvaten voor extra smaak.

Het resultaat is een rum met aroma’s van sinaasappel
marmelade, steenfruit, honing, sherry en zwarte peper
gebotteld op 40%.

Geur: Licht bloemig, gemengd met cederhout, tabak en
donker fruit.
Smaak: Meerdere lagen, complex met tonen van tabak,
pruim en eik en de zoetheid van honing.
Finish: Lang en aangenaam droog met honing, zwarte
peper en sherry.
Signature drink: Om de complexe smaken te waarderen
is dit er een om puur te hebben- nippen en genieten!



De makers van deze rum vinden het leuk om alles een beetje anders te doen dan de rest. De rum begon allemaal bij Olli Hietalahti en
Jouko Laune die gezellig in een bar in Panama zaten. Al drinkend aan hun bier zagen ze een poster van een rum met de tekst ‘Ron…’. Ron
is het Spaanse woord voor rum, maar in andere landen kan Ron natuurlijk ook een naam zijn. De mannen begonnen na te denken over
wie nou de meest bekende Ron in de wereld zou zijn. Ze kwamen uit op Ron Jeremy, een Amerikaanse pornoacteur en stand-up
komediant.

De mannen grapten nog jaren over het idee van een rum die vernoemd zou zijn naar deze legendarische Ron Jeremy. Op een dag belden
ze de enige echte Ron op met het idee een rum te maken met zijn naam. Ron vond het geweldig en had nog nooit zo’n plan gehoord.
Jaren later is dit nog altijd een serieus rum merk dat over de hele wereld wordt verkocht.

De rum moest het karakter van Ron Jeremy weerspiegelen. Het merk was leuk, relaxed, laagdrempelig en legendarisch. De makers zeggen
zichzelf niet al te serieus te nemen en dat moet dan ook niet bij hun rum. Inmiddels is de naam veranderd naar Hell or High water.

Hell or High Water Reserva

Deze rum is een 8 jaar oude donkere rum uit Panama,
met de hand gemaakt door Meester Distiller Don Pancho
Fernandez. Deze rum is de laatste in een succesvolle
reeks van celebrity’s gelieerde dranken. Hell or High Water
Reserva is niet al te zoet, maar genoeg om de intense
golven van fruit en eik te ondersteunen. Een goede
ontwikkeling van kruiden en de gedroogde vruchten uit de
neus leidt tot een elegant en verfijnd middenstuk.

Geur: Gebrand eiken, vers suikerriet en geroosterde
noten.
Smaak: Zoet hout verweven met bruine suiker, vanille en
karamel.
Finish: Lang en zacht.
Signature drink: a Rough Journey! Voeg 50 ml Hell or
High water samen met 25 ml vers limoensap en 5ml
kaneelsiroop toe aan een ‘Highball’ glas met een groot
ijsblokje. Vergeet er geen ginger beer en Angostura Bitters
aan toe te voegen. Klaar voor het avontuur!

Hell or High Water Spiced

Deze rum is een gekruide variant op de rum, gemaakt
voor de zelfbenoemde “hardst werkende man in de
showbizz”; Ron Jeremy. Hell or High Water Spiced rum is
gemaakt met Caribische rum en een selectie van
specerijen, wat resulteert in golven van vanille, karamel
en verwarmende kruiden.

Geur: Vanille, kaneel en nootmuskaat met gedroogd fruit
Smaak: Vanille karamel met tonen van pruim en
uiteraard peper.
Finish: Lang, peperig (kruidig) en zacht.
Signature drink: Give your life a little bit more SPICE!
Hier is de ‘Spice of Life’ perfect voor. Schenk 40 ml Hell or
High Water Spiced Rum gecombineerd met 20 ml pear
cordial en 20 ml verse limoensap in een glas. Shake alle
ingredienten met een cocktailshaker door elkaar met
ijsblokjes. Garneer met een gedroogd schijfje peer.

Hell or High Water XO

Hell or High Water XO 15 Years is een blend van
verschillend premium rum die voor 15 jaar hebben gerijpt
op Amerikaanse Bourbon vaten. De rum is afkomstig uit
Guyana, Jamaica en Barbados & Trinidad. Het is een
heerlijke rum met een uitzonderlijk gladde afwerking met
lange vol zoete hints van eikenhout, aroma’s van fruit,
gekarameliseerde noten, honing, kruiden en eiken.

Geur: Tropisch fruit met vanille en hout
Smaak: Perfecte zoetheid afgewisseld met
gedroogde kers, gekarameliseerde noten en honing
Finish: Lang, zacht met zoete hout tonen.
Signature drink: Come Hell or High Water. Neem een
ijskoud cocktailglas, en schenk daarin 50 ml Hell or High
water XO met een scheutje Amarena sap en 10 ml
kersenliqueur. Als laatst voeg je 2 druppels chocolabitters
toe en garneer je met een schijfje sinaasappel en een
amarena kers. Geniet ervan!



Gemaakt met een unieke mix van 3-5 jaar gerijpte Rum uit het Caribisch gebied, Mates rum is "Made by Mates, for Mates".

Mates Spirits wil de wereld een fantastische rum bieden op de best mogelijke manier door natuurlijke producten te gebruiken en te
blenden. Zij geloven er sterk in geen suiker, additieven of verpakkingsmaterialen toe te voegen die deze wereld schaden. Mates gebruikt
drie verschillende rums in hun blend. Uit Barbados nemen ze een rum in Engelse stijl, die zachtheid toevoegt aan de algehele drank.
Dominican rum, die van een meer Spaanse stijl is, voegt een grotere zoetheid toe. Als laatste is er wat Jamaicaanse rum toegevoegd wat
een lichte fruitigheid geeft.

De missie van Mates is om mensen te verenigen op stranden, in parken, steden, en bossen en daar samen te genieten. Mates rum staat
voor verenigen en dan niet alleen met maten maar ook met dranken, wees niet bang om Mates te mixen of shaken want deze is heel
breed inzetbaar.

Mates Gold Rum
De blend van Mates Gold Rum is als volgt:
Jamaica: Hampden, Worthy Park, New Yarmouth,
Monymusk. Molasse, Pot Still
Barbados: Foursquare. Molasse, Column & Pot Still
Dominicaanse Republiek: Alcoholes Finos Dominicanos.
Cane juice, Column Stil.

Geur: De neus geeft heerlijk zoet tropisch fruit.
Smaak: Een fluweelzachte fruitige en zoete vanille smaak
met een vleugje eik en de bekende Jamaicaanse
“funkyness”.
Finish: Lekker zoet en lang met tropisch fruit en vanille
die lang mooi blijft hangen.
Signature drink: Mates light & sunny! Serveer Mates
Gold Rum met ginger alé en een citroenpartje. Salud!



De reis begint in het Caribisch gebied, wat veel grote rumstokerijen hun thuis noemen. De meester-distilleerder, Tarquin Leadbetter
(dezelfde man die ook geweldige gin maakt; namelijk Tarquins), heeft 2 jaar geëxperimenteerd met recepten om een reeks exotische rum
te creëren, die als geen ander is. Het begint allemaal met het zorgvuldig selecteren van rum van de beste distilleerderijen in het Caribisch
gebied en deze over de oceaan te zeilen naar de Southwestern Distillery in Padstow aan de noordkust van Cornwall.

De rum wordt gemengd met fruit en kruiden van over de hele wereld, waardoor tropische rum ontstaat die rijk, soepel en verfrissend is.

Twin Fin Rum

Geur: Vanille en sinaasappel hebben hier de overhand
samen met een zoete geur van caramel.
Smaak: Verrassend droog, kruidnagel, banaan,
sinaasappel, guave, kauwgomballen, gedroogde rozijnen.
Finish: Eikenhout, vanille en sinaasappel.
Signature drink: Houd je van een cocktail, dan is dit
perfect voor een gekruide mojito. Meng een handvol
muntblaadjes, een paar partjes limoen en een paar lepels
bruine suiker (of een scheutje suikersiroop als je dat liever
hebt) in een longdrinkglas. Vul het glas met ijs, schenk er
50 ml Twin Fin Spiced Golden Rum over en vul aan met
sodawater. Voeg eventueel meer suiker/suikersiroop toe
en garneer met een partje limoen..



Cihuatán (vrij vertaald: de berg naast de slapende vrouw) Rum is afkomstig uit El Salvador, een land met een rijke Mayahistorie. De Maya's
waren uiterst nieuwsgierig, wat hen ertoe dreef om onder andere de sterren en getallen te bestuderen en nieuwe landen te herkennen.

Met Cihuatán Rum brengen de rum makers een ode uit aan de geschiedenis van het land waarvan de Maya's een onlosmakelijk onderdeel
vormen. Door alles in eigen beheer te houden, garanderen zij de hoogste kwaliteit, en produceren zij zelf hun molasses. Gabriella Ayala
(de Master Blender) heeft na jaren als chemisch engineer in de suikerindustrie te hebben gewerkt, haar ervaring gebruikt om zo’n perfect
mogelijke rum te maken.

Drie woorden die Cihuatán beschrijven zijn: gedurfd, ambachtelijk, vakkundig.

Cihuatán Indigo
Cihuatán 8 years Indigo dankt z'n bijnaam, Indigo, aan een
oude Maya-gewoonte waarbij indigobloemen werden
gebruiken om een blauwe kleur te maken. Blauw is tevens
dé kleur van El Salvador, het land waar de rum uit
vandaan afkomstig is, en ook is het de kleur van de
regengod van de Maya's: Ttaloc.

Dit is een 8 jaar oude rum die in alle rust opgevoed is
door middel van een rijping op ex-bourbonvaten.
Verleidelijk van smaak met aroma's van vanille,
cappuccino, pure chocolade, hazelnoten, dulche de leche
(karamelpasta) en citroengras.

Geur: Citronella, cappuccino, hazelnoot.
Smaak: Romig, donkere chocolade en
exotische fruit
Finish: Lange afdronk met vanille en hazelnoot
Signature drink: A Nespresso, what else?! Een Espresso
Martini natuurlijk! In combinatie met de aroma’s van
cappuccino en pure chocolade is dit een waar genot.
Salud!

Cihuatán Cinabro
Cihuatán 12 years Cinabrio vertegenwoordigt rum
vakmanschap uit El Salvador. Deze 12 jaar lang gerijpte
rum is geïnspireerd op de kleur rood die de Maya's in het
verleden creëerden met gebruik van het mineraal
cinnaber.

Daarnaast is de rum een ode aan de Mayagod Kinich
Ahau, die de zon symboliseert. Levendige tonen van
abrikozen, pistachenoten, eikenhout, rietsuiker,
gekarameliseerde sinaasappelzeste en sterfruit zijn
prominent aanwezig in het karakter van de Cihuatán 12
years Cinabrio.

Geur: Turks fruit, hout, suikerriet.
Smaak: Complex, pistache, verse kruiden
rijp sterfruit en pruimen.
Finish: Warme afdronk met karamel, sinaasappel en
hout.
Signature drink: Puur!

Cihuatán Suhamerio
De Cihuatán Sahumerio is een Limited Edition. Wanneer
de Maya’s de liefde vierden, verbrandden zij offers ter
ere van de God van de Liefde; Sahumerio. Volgens oude
Mayaverhalen was vuur het symbool van liefde en was de
Godin Chantico de beschermer hiervan. Hierdoor hadden
de Maya's vroeger allen een 'Sahumerio' in huis, wat een
heilig vat voor vuur is. Deze vaten brandden dag en
nacht, ter ere van de liefde. Florale tonen, gedroogd fruit,
rijke hints van cacao, geroosterde noten en subtiele
tonen van rook zijn rijkelijk aanwezig in de Cihuatán
Sahumerio.

Geur: Cacao, honing, gedroogde abrikoos.
Smaak: Blauwe bes, verbrande eik,
kruidnagel, sinaasappel
Finish: Lange afdronk met sinaasappel
Signature drink: Puur!



Cihuatán (vrij vertaald: de berg naast de slapende vrouw) Rum is afkomstig uit El Salvador, een land met een rijke Mayahistorie. De Maya's
waren uiterst nieuwsgierig, wat hen ertoe dreef om onder andere de sterren en getallen te bestuderen en nieuwe landen te herkennen.

Met Cihuatán Rum brengen de rum makers een ode uit aan de geschiedenis van het land waarvan de Maya's een onlosmakelijk onderdeel
vormen. Door alles in eigen beheer te houden, garanderen zij de hoogste kwaliteit, en produceren zij zelf hun molasses. Gabriella Ayala
(de Master Blender) heeft na jaren als chemisch engineer in de suikerindustrie te hebben gewerkt, haar ervaring gebruikt om zo’n perfect
mogelijke rum te maken.

Drie woorden die Cihuatán beschrijven zijn: gedurfd, ambachtelijk, vakkundig.

Cihuatán Xaman
Xaman is de Maya-god van de Poolster en beschermer
van de Cihuatán-vallei. De rum heeft gerijpt in Amerikaans
eiken bourbonvaten en vervolgens behandeld tot een
unieke finish in Maya ceiba-vaten. Maya ceiba-bomen
werden door de oude Maya's beschouwd als een symbool
van het universum; een heel bijzonder product

Geur: Krachtig, balsamico azijn , gegrilde ananas, leer.
Smaak: Delicaat, kruidnagel, milde kruiden, vers gras.
Finish: Warme, volhardende afdronk
Signature drink: Puur!



1988 Gold Medal Rum
A.H. Riise Gold Medal Rum is een echte Caribische rum,
heerlijk vol aroma met hinten van vanille, karamel, honing
en gekonfijt fruit met hint van donkere chocolade en
koffie die worden aangevuld door een hand vol kruiden
en specerijen zoals anijs, zoethout en kaneel.

Geur: Heerlijk vol aroma met hinten van vanille, karamel,
honing en gekonfijt fruit met hint van donkere chocolade
en koffie die worden aangevuld door een hand vol
kruiden en specerijen zoals anijs, zoethout en kaneel.
Smaak: De rum beschikt over een heerlijke smaak vol
met een hint van donker fruit en gekonfijte appels,
rozijnen en sinaasappelen die zorgen voor een
fluweelzacht evenwicht.
Finish: Harmonieuze smaak met een lange afdronk met
hinten van tabak, leder en kruiden.
Signature drink: Puur of in de mix met bruisende
appelsap of cider.

175 years anniversary
A. H. Riise X.O. Reserve is een viering van een oude
vriendschap tussen twee unieke mannen, Koning Haakon
VII van Noorwegen en Valdemar Riise. Ter gelegenheid
van deze 175 jarige jubileum is deze bruine X.O. rum als
eerbetoon uitgebracht. De rum heeft een lange tijd
mogen rijpen op onder andere PX Sherry en Oloroso
vaten waardoor het deze karakteristieke kleur heeft
gekregen.

Geur: Intense noot van vanille in zijn aroma, sterk en
aanwezig met achterliggende tonen van sinaasappel en
zachte bosvruchten
Smaak: Zijn smaak echter begint met een lekkere portie
karamel met een vleug van walnoot, die onderstreept
worden door een fruitige toon die het geheel in balans
weet te brengen.
Finish: Een lange verwarmende afdronk.
Signature drink: Puur of een Sidecar cocktail.

Ambre d'Or
A. H. Riise Ambre D'Or Reserve is een mooie goud
kleurige rum afkomstig uit Denemarken. Hij bestaat uit
verschillende kruidige rum varianten afkomstig uit zowel
west Indië en uit de Verenigde Staten van Amerika. Deze
samenkomst word vervolgens voor enige tijd rijpt op
eiken houten vaten waar voorheen zoete wijn op gelegen
heeft.

Geur: Zachte vleugje hooi, vol met zoete vanille en een
kern van florale notities
Smaak: Beboterde kaneel met een vleugje crème brulée.
De smaak neemt een kleine wending dankzij een start
van licht citrus gevolgd door vanille,
Finish: Een afdronk waarbij de start van zijn smaak wordt
nagebootst en deze langzaam afbouwt.
Signature drink: Puur of een Golden Retriever cocktail!

In 1834 werd een jonge Deense apotheker, Albert Heinrich Riise, in dienst bij de Koninklijke Militaire Apotheker in Kopenhagen, benaderd
door vertegenwoordigers van de Deense overheid en bood hem de gelegenheid om de eerste officieel erkende apotheek in de bloeiende
haven van St. Thomas te vestigen. Avonturier Albert Heinrich Riise besloot toen de wereld rond te reizen op zoek naar nieuwe kennis. Met
een basis op de West-Indische eilanden ontdekte hij dieren, planten en kruiden - en het geheim van het distilleren van smaakvolle sterke
dranken. Sommige van deze kruiden bepalen nog steeds de uitzonderlijke smaak van onze premium gedistilleerde dranken op basis van
rum. Elke fles is een viering van de prestaties uit het verleden en een belofte van nieuwe avonturen.

A.H. Riise rum kan vandaag de dag rekenen op wereldwijde aandacht en belangstelling. Terecht, want wat een mooie en smaakvolle rum is
er afkomstig van dit huis! Subtiele smaaktonen, mooi volle donkere kleuren maken rum van A.H. Riise tot een ware belevenis.



Kong Haakon
A. H. Riise Kong Haakon X.O. Royal Reserve is een
gelimiteerde rum uit het Caribische Gebied en gebotteld
door A. H. Riise in Denemarken. Hij heeft een prachtige,
gouden kleur. Op de neus is deze rum zoet, met tonen
van citroen, limoen en vleugjes eik. De smaak is fruitig,
waarin u sinaasappel, mango, papaya en vanille tegenkunt
komen. Verder heeft hij een zijdezachte en zoete afdronk.

Geur: Zoet, met tonen van citroen, limoen en vleugjes eik.
Smaak: Fruitig, waarin je sinaasappel, mango, papaya en
vanille terug ziet komen.
Finish: Zijdezacht en zoet.
Signature drink: Puur!

Port Cask
A. H. Riise Port Cask Rum X.O is een rum die wordt
samengesteld uit wel 15 verschillende soorten rum, met
een gemiddelde leeftijd van 20 jaar, die later nog eens 6
maanden hebben gerijpt in port vaten van het porthuis
Cálem. Hij heeft een prachtige, mahonie kleur met een
robijnrode gloed. De unieke smaak bestaat uit licht
gekruide vanille en een fruitige afdronk met daarin
bosbessen en port.

Geur: Vanille, tonen van ananas, bananen, gedroogd
rood fruit, port.
Smaak: Licht gekruide vanille en een fruitige afdronk met
daarin bosbessen en port.
Finish: Langdurige, harmonieuze, licht droge chocolade.
Signature drink: Puur!

Superior Cask
AH Riise XO Reserve Superior Cask Rum staat bekend als
een premium rum gemaakt van Caribische distillaten die
samen zijn gevoegd in één vat, waaruit de rum uiteindelijk
is gebotteld. Deze rum verschijnt in batches op de markt
waarbij de aantallen gelimiteerd zijn. Rijke invloeden van
tropisch fruit vormen de basis van het karakter van deze
rum; invloeden van papaja en mango zijn aanwezig. Ook
ontdek je hints van sinaasappel en vanille.

Geur: Zoete, fruitige aroma's van exotisch fruit, vergezeld
van vanille en wat kruidig eikenhout.
Smaak: Sinaasappel, mango en papaja. Frisse vanille,
romig en aangenaam zoet.
Finish: Lange, zeer zachte afdronk.
Signature drink: Puur!

In 1834 werd een jonge Deense apotheker, Albert Heinrich Riise, in dienst bij de Koninklijke Militaire Apotheker in Kopenhagen, benaderd
door vertegenwoordigers van de Deense overheid en bood hem de gelegenheid om de eerste officieel erkende apotheek in de bloeiende
haven van St. Thomas te vestigen. Avonturier Albert Heinrich Riise besloot toen de wereld rond te reizen op zoek naar nieuwe kennis. Met
een basis op de West-Indische eilanden ontdekte hij dieren, planten en kruiden - en het geheim van het distilleren van smaakvolle sterke
dranken. Sommige van deze kruiden bepalen nog steeds de uitzonderlijke smaak van onze premium gedistilleerde dranken op basis van
rum. Elke fles is een viering van de prestaties uit het verleden en een belofte van nieuwe avonturen.

A.H. Riise rum kan vandaag de dag rekenen op wereldwijde aandacht en belangstelling. Terecht, want wat een mooie en smaakvolle rum is
er afkomstig van dit huis! Subtiele smaaktonen, mooi volle donkere kleuren maken rum van A.H. Riise tot een ware belevenis.



Thin Blue Line
A. H. Riise X.O. Reserve Thin Blue Line Denmark Rum is
een blend van verschillende eerste klasse rum uit het
Caribische gebied samen gevoegd tot een speciale X.O.
reserve. De rum zelf is afkomstig uit Denemarken en is
amber van kleur. Zijn aroma bevat lichte tinten van
zeemist en een uitgebreid pallet aan kruiden
onderbouwd door een stevige leer toon. Daarentegen is
zijn smaak meer een zoeter, complex en intense mix van
vanille en karamel, gevolgd door tonen van geel fruit en
aanvullende kruiden! Zijn leer-achtige karakter keert terug
in zijn nasmaak gecombineerd met tabak!

Leuk weetje: een deel van de opbrengst van deze rum
gaat naar The Danish Blue Line Association, een
organisatie die politieagenten in Denemarken
ondersteunt die verwond zijn of mentale problemen
hebben opgelopen tijdens hun dienst.

Geur: Lichte tinten van zeemist en een uitgebreid pallet
aan kruiden onderbouwd door een stevige leer toon.
Smaak: Zoet, complex en intense mix van vanille en
karamel, gevolgd door tonen van geel fruit en aanvullende
kruiden.
Finish: Leer en tabak.
Signature drink: Puur!

Danish Navy 40%
A.H. Riise Royal Danish Navy is een unieke rum van A. H.
Riise, met een hele donkere kleur die bijna zwart is. Hij
heeft een complexe, kruidige tonen van koffie, anijs,
zoethout, karamel, melasses en ceder op de neus. Dit
alles wordt gecombineerd in de smaak, die exotische,
frisse en elegante smaken van bitter sinaasappel en
bergamot bevat. De rum heeft een volle afdronk met een
heerlijk fruitige zoetheid.

Geur: Complexe, kruidige tonen van koffie, anijs,
zoethout, karamel, melasses en ceder.
Smaak: Frisse en elegante smaken van bitter sinaasappel
en bergamot.
Finish: Volle afdronk met een heerlijk fruitige zoetheid.
Signature drink: Puur!

Danish Navy Strength 55%
AH Riise XO Reserve Superior Cask Rum staat bekend als
een premium rum gemaakt van Caribische distillaten die
samen zijn gevoegd in één vat, waaruit de rum uiteindelijk
is gebotteld. Deze rum verschijnt in batches op de markt
waarbij de aantallen gelimiteerd zijn. Rijke invloeden van
tropisch fruit vormen de basis van het karakter van deze
rum; invloeden van papaja en mango zijn aanwezig. Ook
ontdek je hints van sinaasappel en vanille.

Geur: Zoete, fruitige aroma's van exotisch fruit, vergezeld
van vanille en wat kruidig eikenhout.
Smaak: Sinaasappel, mango en papaja. Frisse vanille,
romig en aangenaam zoet.
Finish: Lange, zeer zachte afdronk.
Signature drink: Puur!

In 1834 werd een jonge Deense apotheker, Albert Heinrich Riise, in dienst bij de Koninklijke Militaire Apotheker in Kopenhagen, benaderd
door vertegenwoordigers van de Deense overheid en bood hem de gelegenheid om de eerste officieel erkende apotheek in de bloeiende
haven van St. Thomas te vestigen. Avonturier Albert Heinrich Riise besloot toen de wereld rond te reizen op zoek naar nieuwe kennis. Met
een basis op de West-Indische eilanden ontdekte hij dieren, planten en kruiden - en het geheim van het distilleren van smaakvolle sterke
dranken. Sommige van deze kruiden bepalen nog steeds de uitzonderlijke smaak van onze premium gedistilleerde dranken op basis van
rum. Elke fles is een viering van de prestaties uit het verleden en een belofte van nieuwe avonturen.

A.H. Riise rum kan vandaag de dag rekenen op wereldwijde aandacht en belangstelling. Terecht, want wat een mooie en smaakvolle rum is
er afkomstig van dit huis! Subtiele smaaktonen, mooi volle donkere kleuren maken rum van A.H. Riise tot een ware belevenis.



Naval Cadet
A.H. Riise Danish Navy Naval Cadet is een bruinkleurige
rum uit Denemarken. In de neus komen diepe en
elegante geuren vrij waaronder zoethout gecombineerd
met de hints van een sinaasappelschil, gevolgd door
kokos en munt. Je proeft een zoete smaak gepaard met
de frisse smaak van citrus en de kenmerken van
balsamico. De afdronk is lang en aanhoudend met fruit en
warme ondertonen.

Geur: Zoethout gecombineerd met de hints van een
sinaasappelschil. gevolgd door kokos en het scherpe van
munt.
Smaak: Zoete smaak die gepaard gaat met de frisse
smaak van citrus en de kenmerken van balsamico.
Finish: Lang en aanhoudend met fruit en warme
ondertonen.
Signature drink: Puur!

Frogman
De A.H. Riise Royal Danish Navy FROGMAN Rum is, zoals
de naam al doet vermoeden, opgedragen aan de
'Frogman' (gevechtszwemmer).

Deze blend bestaat uit tot wel 20 jaar oude rumdistillaties,
die gemaakt zijn van melasse. Gedistilleerd in het
traditionele pot still-proces, wordt het bottelen gedaan
zonder koude filtratie en zonder toevoeging van karamel.

Geur: Complex, tonen van koffie, anijs, zoethout,
gebrande karamelmelasse, specerijen en cederhout.
Smaak: Exotisch, elegant, tonen van sinaasappel,
bergamot en fruit.
Finish: Lang aanhoudend, glad, licht zoetig.
Signature drink: Puur!

Frigate Jylland
De Frigate Jylland Rum is een exclusieve editie van de
populaire Deense Navy Rum. Deze Navy Rum is een
blend van verschillende soorten rum waarvan sommige
tot wel 20 jaar oud zijn.

Dit is een limited edition met een oplage van 2000 stuks.

Geur: Donkere intense aroma's, sigaren, caramel,
chocolade, munt en gras.
Smaak: Mild, ananas, honingmeloen, banaan,
melkchocolade.
Finish: Lang aanhoudend, sinaasappels, kruiden.
Signature drink: Puur!

In 1834 werd een jonge Deense apotheker, Albert Heinrich Riise, in dienst bij de Koninklijke Militaire Apotheker in Kopenhagen, benaderd
door vertegenwoordigers van de Deense overheid en bood hem de gelegenheid om de eerste officieel erkende apotheek in de bloeiende
haven van St. Thomas te vestigen. Avonturier Albert Heinrich Riise besloot toen de wereld rond te reizen op zoek naar nieuwe kennis. Met
een basis op de West-Indische eilanden ontdekte hij dieren, planten en kruiden - en het geheim van het distilleren van smaakvolle sterke
dranken. Sommige van deze kruiden bepalen nog steeds de uitzonderlijke smaak van onze premium gedistilleerde dranken op basis van
rum. Elke fles is een viering van de prestaties uit het verleden en een belofte van nieuwe avonturen.

A.H. Riise rum kan vandaag de dag rekenen op wereldwijde aandacht en belangstelling. Terecht, want wat een mooie en smaakvolle rum is
er afkomstig van dit huis! Subtiele smaaktonen, mooi volle donkere kleuren maken rum van A.H. Riise tot een ware belevenis.



Black Barrel
A. H. Riise Black Barrel Navy Spiced Rum is een gekruide
rum uit Denemarken, op basis van een geheime mix van
verscheidene kruiden, die zorgvuldig met de hand zijn
geselecteerd. Deze rum heeft gerijpt in verkoolde eiken
vaten, vandaar de naam Black Barrel.

Geur: Mokka, walnoten, geroosterde vijgen, hints van
geroosterd eiken.
Smaak: Tonen van zachte kruiden, donkere chocolade.
Finish: Lang aanhoudend met mokka
Signature drink: Puur!

Non plus ultra very rare
De term 'Non Plus Ultra' komt uit de Romeinse
mythologie. De Heracles-zuilen, die werden gebouwd in
de buurt van de Straat van Gibraltar, markeren de grens
van het einde van de wereld.

Deze rum eert niets anders dan de term 'no
more'/'nothing beyond'. Alleen de beste en oudste rum
uit de voorraad van A.H. Riise wordt gebruikt om A.H.
Riise Non Plus Ultra Very Rare Rum Limited Edition te
produceren. De Master Distiller zorgt persoonlijk voor de
hoge kwaliteit. Jaarlijks worden er slechts 3000 flessen
met de hand geproduceerd.

Geur: Sinaasappel, tabak, caramel, tonen van sherry en
vanille.
Smaak: Tabak en sherry.
Finish: Lang aanhoudend.
Signature drink: Puur!

Non plus ultra black edition
De term 'Non Plus Ultra' komt uit de Romeinse mythologie.
De Heracles-zuilen, die werden gebouwd in de buurt van de
Straat van Gibraltar, markeren de grens van het einde van
de wereld.

De A.H. Riise Non Plus Ultra BLACK EDITION is een speciale
versie van de Non Plus Ultra Rum. Alleen de beste en
oudste rum uit de voorraad van A.H. Riise wordt gebruikt.
Ook verkoolde eikenhouten vaten (zwarte vaten) vinden
hun toepassing.

Geur: Donkere intense aroma's, sigaren, caramel,
chocolade, munt en gras.
Smaak: Mild, ananas, honingmeloen, banaan,
melkchocolade.
Finish: Lang aanhoudend, sinaasappels, kruiden.
Signature drink: Puur!

In 1834 werd een jonge Deense apotheker, Albert Heinrich Riise, in dienst bij de Koninklijke Militaire Apotheker in Kopenhagen, benaderd
door vertegenwoordigers van de Deense overheid en bood hem de gelegenheid om de eerste officieel erkende apotheek in de bloeiende
haven van St. Thomas te vestigen. Avonturier Albert Heinrich Riise besloot toen de wereld rond te reizen op zoek naar nieuwe kennis. Met
een basis op de West-Indische eilanden ontdekte hij dieren, planten en kruiden - en het geheim van het distilleren van smaakvolle sterke
dranken. Sommige van deze kruiden bepalen nog steeds de uitzonderlijke smaak van onze premium gedistilleerde dranken op basis van
rum. Elke fles is een viering van de prestaties uit het verleden en een belofte van nieuwe avonturen.

A.H. Riise rum kan vandaag de dag rekenen op wereldwijde aandacht en belangstelling. Terecht, want wat een mooie en smaakvolle rum is
er afkomstig van dit huis! Subtiele smaaktonen, mooi volle donkere kleuren maken rum van A.H. Riise tot een ware belevenis.



Non plus ultra Ambre d'Or
A. H. Riise Non Plus Ultra Ambre d'Or Excellence is een
warm goud kleurige rum afkomstig uit Denemarken. Voor
deze rum zijn de oudste en beste vaten gebruikt om een
ongekende smaak te creëren. In de neus komen verse
aroma's van gele pruimen en sinaasappelschil naar boven
gepaard met zoete tonen van honing. Daarna volgen de
gebrande kenmerken van eikenhouten vaten en lichte
florale tinten. Je proeft een sterke smaak van rijpe
pruimen en op de achtergrond zijn alle aroma's wel terug
te proeven! De rijke smaaktonen verdwijnen heel
langzaam op de tong.

Geur: Pruimen, sinaasappelschil, honing, eikenhout,
koekjes.
Smaak: Rijpe pruimen, zoete honing, citrusvruchten,
eikenhout.
Finish: Lang aanhoudend met rijke tonen.
Signature drink: Puur!

Family Reserve
Na de productie wordt de A.H. Riise Family Reserve
opgeslagen in eikenhouten vaten die persoonlijk door de
Master Distiller zijn geselecteerd met behulp van de
solera-methode.

Voordat het A.H. Riise Family Reserve openbaar werd
gemaakt, was het exclusief gereserveerd voor de
erfgenamen en opvolgers van A.H. Riise.

Geur: Pittig, ietwat rokerig, sinaasappelschil.
Smaak: Licht fruitig, zoetig, leerachtig, kardemom.
Finish: Lang aanhoudend, tonen van limoen, vanille en
kaneel.
Signature drink: Puur!

XO rum cream
Om deze likeur te maken wordt verse room gemengd
met een vleugje vanille, karamel en cacao en vervolgens
gezoet en afgerond met echte rietsuiker.

Geur: Zoet en rum
Smaak: Rum, hints van vanille en sinaasappel.
Finish:  Langdurig, glad, romig.
Signature drink: Puur met ijs.

In 1834 werd een jonge Deense apotheker, Albert Heinrich Riise, in dienst bij de Koninklijke Militaire Apotheker in Kopenhagen, benaderd
door vertegenwoordigers van de Deense overheid en bood hem de gelegenheid om de eerste officieel erkende apotheek in de bloeiende
haven van St. Thomas te vestigen. Avonturier Albert Heinrich Riise besloot toen de wereld rond te reizen op zoek naar nieuwe kennis. Met
een basis op de West-Indische eilanden ontdekte hij dieren, planten en kruiden - en het geheim van het distilleren van smaakvolle sterke
dranken. Sommige van deze kruiden bepalen nog steeds de uitzonderlijke smaak van onze premium gedistilleerde dranken op basis van
rum. Elke fles is een viering van de prestaties uit het verleden en een belofte van nieuwe avonturen.

A.H. Riise rum kan vandaag de dag rekenen op wereldwijde aandacht en belangstelling. Terecht, want wat een mooie en smaakvolle rum is
er afkomstig van dit huis! Subtiele smaaktonen, mooi volle donkere kleuren maken rum van A.H. Riise tot een ware belevenis.



XO Rum Cream Caramel
De basis van deze likeur is de A.H. Riise X.O. Reserve
Single Barrel Rum, die wordt afgerond met verse room,
caramel en echt zeezout.

Geur: A.H. Riise X.O. Reserve Rum met zoete tonen.
Smaak: Fris, kruidig en hints van A.H. Riise X.O. Reserve.
Finish: Lang aanhoudend, zacht en romig.
Signature drink: Puur met ijs.

In 1834 werd een jonge Deense apotheker, Albert Heinrich Riise, in dienst bij de Koninklijke Militaire Apotheker in Kopenhagen, benaderd
door vertegenwoordigers van de Deense overheid en bood hem de gelegenheid om de eerste officieel erkende apotheek in de bloeiende
haven van St. Thomas te vestigen. Avonturier Albert Heinrich Riise besloot toen de wereld rond te reizen op zoek naar nieuwe kennis. Met
een basis op de West-Indische eilanden ontdekte hij dieren, planten en kruiden - en het geheim van het distilleren van smaakvolle sterke
dranken. Sommige van deze kruiden bepalen nog steeds de uitzonderlijke smaak van onze premium gedistilleerde dranken op basis van
rum. Elke fles is een viering van de prestaties uit het verleden en een belofte van nieuwe avonturen.

A.H. Riise rum kan vandaag de dag rekenen op wereldwijde aandacht en belangstelling. Terecht, want wat een mooie en smaakvolle rum is
er afkomstig van dit huis! Subtiele smaaktonen, mooi volle donkere kleuren maken rum van A.H. Riise tot een ware belevenis.

Pharmacy 1828 bitters
De bitters van A.H. Riise Pharmacy 1838 werden in 1838
op St. Thomas gemaakt. Bitters waren een natuurlijk
ingrediënt bij genezing. Bovendien werden bitters
gebruikt om te beschermen tegen buikpijn, hoofdpijn en
een slechte spijsvertering.

Pharmacy 1838 bitters bevat extracten van specerijen en
kruiden die het een verfijnd aroma geven.

Geur: Vol, rijk, tonen van kruiden, laos, gember, bittere
sinaasappel.
Smaak: Rijk, kruidig, tonen van kardemom, gember, laos,
bittere sinaasappel.
Finish: Lang aanhoudend.
Signature drink: Puur!

Pharmacy Liquorice shot
A. H. Riise Pharmacy Liquorice Shot is een likeur die
afkomstig is van Deense bodem. De drank is zwart van
kleur. Als basis maakt men gebruik van wodka, waar
extracten van zoethout uit Engeland, salmiak en
zoethoutpoeder aan worden toegevoegd. Dit maakt de
likeur intens van smaak, en zal daarom het beste tot zijn
recht komen in een cocktail of mixdrank.

Geur: Kruidig, zoethout.
Smaak: Volle, intense zoethoutaroma's.
Finish: Lang aanhoudend, zoet, kruidig.
Signature drink: Cocktail of mixdrank.



Pharmacy Liquorice
HOT shot

In juni 1838 benoemde de Deense regering Albert
Heinrich Riise officieel tot exclusief apotheker voor het
eiland Saint Thomas, waardoor hij de monopoliestatus
kreeg voor de productie van alcohol in zijn apotheek. De
A.H. Riise Liquorice Shot en zijn extreme zoethoutaroma
roepen herinneringen op aan de kindertijd.

De dominante pepersmaak rondt deze op wodka
gebaseerde likeur perfect af.

Geur: Milde zoetheid, zoethout, tonen van scherpe
kruiden, hints van peper.
Smaak: Zout, zoethout, anijs.
Finish: Lang aanhoudend, milde peper, zout.
Signature drink: Puur met ijs.

In 1834 werd een jonge Deense apotheker, Albert Heinrich Riise, in dienst bij de Koninklijke Militaire Apotheker in Kopenhagen, benaderd
door vertegenwoordigers van de Deense overheid en bood hem de gelegenheid om de eerste officieel erkende apotheek in de bloeiende
haven van St. Thomas te vestigen. Avonturier Albert Heinrich Riise besloot toen de wereld rond te reizen op zoek naar nieuwe kennis. Met
een basis op de West-Indische eilanden ontdekte hij dieren, planten en kruiden - en het geheim van het distilleren van smaakvolle sterke
dranken. Sommige van deze kruiden bepalen nog steeds de uitzonderlijke smaak van onze premium gedistilleerde dranken op basis van
rum. Elke fles is een viering van de prestaties uit het verleden en een belofte van nieuwe avonturen.

A.H. Riise rum kan vandaag de dag rekenen op wereldwijde aandacht en belangstelling. Terecht, want wat een mooie en smaakvolle rum is
er afkomstig van dit huis! Subtiele smaaktonen, mooi volle donkere kleuren maken rum van A.H. Riise tot een ware belevenis.



Gewurztraminer
Deze buitengewone Santos Dumont-spirit rijpt in vaten
die voorheen werden gevuld met de Franse witte
wijnsoort Gewürztraminer.

Limited oplage van 2000 flessen.

Geur: Zoete en fruitige aroma's, tropisch fruit, winegum.
Smaak: Warm, zoet, fruitig, abrikozen, kokosnoten, citrus.
Finish: Lang aanhoudend.
Signature drink: Puur!

Rum Elixer
Deze Super Premium Rum Elixir Likeur is gemaakt van
100% Virgin Sugar Cane Honey. Het is gerijpt in oude
Bourbon en Pedro Ximenez Sherry vaten, volgens het
oude familierecept van Santos Dumont. Elk vat is speciaal
geselecteerd en wordt met de hand gebotteld door de
Santos Dumont Master Distiller.

Geur: Zoete en fruitige aroma's, licht kruidig, rijp fruit,
houttonen.
Smaak: Warm, zacht, fruitig, gefermenteerd fruit.
Finish: Lang aanhoudend.
Signature drink: Puur!

Palmira
Het verhaal, het etiket en de kleur verwijzen allemaal naar
de historische verwijzing naar Santos Dumont en zijn
geboorteplaats, die vroeger Palmira heette. Nadat hij
wereldwijd bekend werd om zijn levenswerk, werd de
stad omgedoopt tot "Santos Dumont", zoals het nu nog
steeds heet.

Terwijl cachaça traditioneel wordt gemaakt van suikerriet
in Brazilië, behoort deze tot Santos Dumont Blend in een
aparte categorie. De gouden drops worden gerijpt in
voormalige zoete wijnvaten en afgerond door de fijne
distillaten van de Santos Dumont lijn.

Geur: Aroma's van verse abrikozen, geroosterde
marshmallows en zoete tabak, met een vleugje honing en
rijp fruit.
Smaak: Volwassen zoete eik, zacht en zacht, met een
soepele complexiteit, tropisch fruit, sultanarozijnen
samen met edele rotting van de rijping van zoete
wijnstokken.
Finish:  Langdurig, glad, romig.
Signature drink: Puur met ijs.

Ter ere van een Braziliaanse plantage- en luchtvaartpionier

The taste of something extraordinary

Het begon in 1897 toen de Braziliaan Alberto Santos Dumont (geboren in 1873) een wereldberoemde luchtvaartpionier, edelman en
stijlicoon was. Hij was de erfgenaam van een rijke plantage-dynastie. Rum en cachaça werden gedistilleerd uit het suikerriet dat op de
familieplantage werd verbouwd. Tegenwoordig wordt Santos Dumont gemaakt van vers Braziliaans suikerrietsap vermengd met rum op
basis van melasse uit West-Indië en Midden-Amerika. Santos Dumont kiest er als weinig anderen voor om de twee soorten rum samen te
stellen op een manier die alleen kan worden omschreven als Santos Dumont. Met zijn prestaties als inspiratiebron hebben we de grenzen
verlegd voor uitstekend vakmanschap in elke creatie van Santos Dumont en hebben we de geest van Santos Dumont in elke fles en in elke
druppel verenigd.



XO Rum
Deze superieure gedistilleerde drank is gemaakt van
100% Virgin Sugar Cane Honey. Het is 3 keer gerijpt in
Bourbon-, Pedro Ximenez Sherry- en Portwood-vaten.
Elk vat wordt speciaal geselecteerd en met de hand
gebotteld door de Santos Dumont Master Distiller.

Geur: Licht zoetig.
Smaak: Fluweelachtig, zacht, boterachtig, delicaat zoet.
Finish: Lang aanhoudend, tonen van vanille, kokosnoten.
Signature drink: Puur!

Ter ere van een Braziliaanse plantage- en luchtvaartpionier

The taste of something extraordinary

Het begon in 1897 toen de Braziliaan Alberto Santos Dumont (geboren in 1873) een wereldberoemde luchtvaartpionier, edelman en
stijlicoon was. Hij was de erfgenaam van een rijke plantage-dynastie. Rum en cachaça werden gedistilleerd uit het suikerriet dat op de
familieplantage werd verbouwd. Tegenwoordig wordt Santos Dumont gemaakt van vers Braziliaans suikerrietsap vermengd met rum op
basis van melasse uit West-Indië en Midden-Amerika. Santos Dumont kiest er als weinig anderen voor om de twee soorten rum samen te
stellen op een manier die alleen kan worden omschreven als Santos Dumont. Met zijn prestaties als inspiratiebron hebben we de grenzen
verlegd voor uitstekend vakmanschap in elke creatie van Santos Dumont en hebben we de geest van Santos Dumont in elke fles en in elke
druppel verenigd.



Cenote Tequila is een ultra-premium, 100 % blauwe agave tequila. Geïnspireerd door het schiereiland Yucatán en de spectaculaire
ondergrondse watersystemen die de regio uniek maken. Cenotes zijn natuurlijke grotten, ontstaan door het instorten van de broze
kalkstenen wanden. De cenotes zijn gevuld met kristalhelder vers water, gefilterd door moeder aarde zelf. Cenote betekent 'Heilige put' in
Mayataal. Zij geloofden dat de goden en godinnen daar leefden.

Meester distilleerder Arturo Fuentes meer dan 40 jaar ervaring met distilleren. Hij heeft leren distilleren in de Cognacstreek.  

Cenote Blanco
Cenote Tequila Blanco heeft een complex profiel dat de
geurige gekookte agave combineert met een subtiele
houtsmaak. Cenote Tequila wordt gedistilleerd in zowel
koperen als roestvrijstalen ketels om de smaak zo veel
mogelijk te behouden. De Tequila rijpt 2 weken op
Amerikaans eikenhouten vaten.

Geur: Citrus en peper
Smaak: Gekookte agave, kruiden, subtiel hout en groene
groenten.
Finish: Zacht, licht peperige afdronk met hints van gras.
Signature drink: “Cenote Tequila is best served with
fresh fruit, fresh herbs, and natural sunlight.” Maak een
Cenote Blanco Paloma Spritzer! Schenk 25 ml Cenote
Blanco, 15 ml agavesiroop en 25 ml vers grapefruitsap in
een mooi glas. Voeg daar een scheutje grapefruitbitters
aan toe en top af met wat prosecco. Garneer met een
schijfje grapefruit voor de finishing touch.

Cenote Reposado
Meester distilleerder Arturo Fuentes en meestermixer
Alejandro Garcia Páez creëren het Cenote Tequila-
assortiment met behulp van blauwe agave die minstens 6
jaar heeft gerijpt. Na destillatie brengt de Reposado
expressie drie maanden rijping door in Amerikaanse eiken
vaten, wat helpt om een fruitige, romige zoetheid te
ontwikkelen voor de onderscheidende geest.

Geur: Vanille en hout
Smaak: Vanille, hout, kruiden en groene
groenten.
Finish: Zacht, licht gekruide afdronk van vanille.
Signature drink: Dit is heerlijk in combinatie met een
ginger beer. Sluit je ogen en dwaal af naar de
azuurblauwe zee in Mexico.

Cenote Añejo
Cenote Añejo Tequila is vernoemd naar natuurlijk
voorkomende zwemgaten gecreëerd door gaten in
kalksteenbodem en rijpt een jaar lang op Amerikaanse
eiken vaten voordat het wordt gebotteld.

Geur: Rokerige geur van hout
Smaak: Vanille, kruiden en chocolade
Finish: Kruidige, droge afdronk van eikenhout.
Signature drink: Je kan dit puur drinken of met ijs. Om
een leuke twist te geven aan de tequila, voeg je naast de
tequila en ijsblokjes, kokoswater toe en garneer je met
pure chocolade. Salud!



Cenote Cristalino Añejo
Cenote Tequila Blanco heeft een complex profiel dat de
geurige gekookte agave combineert met een subtiele
houtsmaak. Cenote Tequila wordt gedistilleerd in zowel
koperen als roestvrijstalen ketels om de smaak zo veel
mogelijk te behouden. De Tequila rijpt op Amerikaans
eikenhouten vaten.

Geur: Geroosterde agave, kruiden, witte peper en vanille
Smaak: Lichtzoete vanille, verse kruiden, pure chocolade
en kaneel
Finish: Elegant met warme geroosterde kruiden
Signature drink: Deze drink je heerlijk puur met of
zonder ijsblokjes.

Cenote Green Orange
Gemaakt op basis van Cenote Tequila Blanco en schillen
van groene sinaasappels (rijper en zoeter dan de oranje
versie die wij kennen) uit Veracruz. De essentiële oliën uit
het fruit geven deze tequila likeur een levendige en unieke
uitstraling.

Geur: Verse sinaasappels en gekookte agave, houttonen.
Smaak: Zoet, gebalanceerd met een vleugje bitter van de
sinaasappelschillen.
Finish: Lang en elegant.
Signature drink: Great for the holidays! Deze drinken wij
het liefst puur met ijs.

Cenote Tequila is een ultra-premium, 100 % blauwe agave tequila. Geïnspireerd door het schiereiland Yucatán en de spectaculaire
ondergrondse watersystemen die de regio uniek maken. Cenotes zijn natuurlijke grotten, ontstaan door het instorten van de broze
kalkstenen wanden. De cenotes zijn gevuld met kristalhelder vers water, gefilterd door moeder aarde zelf. Cenote betekent 'Heilige put' in
Mayataal. Zij geloofden dat de goden en godinnen daar leefden.

Meester distilleerder Arturo Fuentes meer dan 40 jaar ervaring met distilleren. Hij heeft leren distilleren in de Cognacstreek.  



Se Busca Joven
Gekookte agave en mesquite op de neus, deze jonge
mezcal opent met een smaak van noten, fruit en groene
groenten en landt in een zoete, gewogen afdronk met een
pittige kick.

Geur: Gekookte agave en mesquite op de neus.
Smaak: Smaken van noten, fruit en groene groenten.
Finish: Zoete, gewogen afwerking met een zachte, pittige
kick.
Signature drink: Mezcal mule: Schenk 50 ml Se Busca
Joven Mezcal en 15 ml limoensap in een glas. Doe daar
ijsblokjes bij en top het geheel af met ginger beer.
Garneer de Mezcal Mule met een stukje spaanse peper
en grapefruit.

Se Busca Reposado
Deze mezcal heeft 10 maanden gerijpt in Franse eiken
vaten. Hierin vind je zoetere tonen; kokosnoot, zoete
amandel en hazelnoot kunnen worden ontdekt in deze
complexe geest die vakkundig verweven is met tonen van
eikenhout, granen en mesquite, wat een rebels boeket
oplevert.

Geur: Tonen van zoete eik, dadels en rozijnen
Smaak: Rijke agave smaken.
Finish: Hardnekkig boeket van bloemen
Signature drink: Een geweldige manier om van Mezcal
te genieten is in een cocktail. Probeer in plaats van je
favoriete Tequila-cocktail, de Tequila te vervangen voor
Mezcal - zoals deze Tommy's Margarita. Neem een
tuimelaarsglas en schenk 50 ml Se Busca Reposado. Voeg
15 ml agavesiroop toe, 15 ml verse limoensap en verse
koriander. Vul aan met ijs en probeer dit te ‘shaken’.
Garneer daarna met zeezout op het randje van het glas
en wat verse koriander.. and serve!

Se Busca Añejo
Deze heeft 2 jaar gerijpt in Franse eiken vaten. Een
geperfectioneerde balans van rijke agave en mesquite.
Deze oude mezcal levert een krachtige smaak van zoete
eik, dadels en rozijnen en landt in een explosie van
groene groenten en pittige gekookte agave met lange
getextureerde vinnen.

Geur: Aroma van groene groenten en kruidig gekookte
agave.
Smaak: Zoete eiken, dadels en rozijnen.
Finish: Lang gestructureerde afwerking.
Signature drink: Espresso martini! Deze behoeft geen
verdere uitleg nemen we aan ;-).

Se Busca, dat in het Spaans ’gewild’ (‘wanted’) betekent, is een ode aan de dappere vrouwen uit de Mexicaanse revolutie. Zij stonden
schouder aan schouder met de mannen in de strijd voor een nieuwe grondwet. Even meedogenloos als de Se Busca Mezcal waren deze
vrouwen de rebellen van hun tijd. Se Busca mezcal is de hommage aan hun strijdkreet, een uiting van liefde in elke revolutie.

Se Busca mezcal wordt van 100% agave gemaakt in San Juan del Rio, een klein stadje in de streek Oaxaca, Mexico. Het familiebedrijf wordt
geleid door meester mezcaleros Rodolfo en Mary Lopez Sosa.



Dos Hombres
Geur: Aroma van appels en perfect uitgebalanceerd
Espadin agave
Smaak: Agave, appel en mango en sapote fruit. Ook
ervaar je een perfect uitgebalanceerde, zachte hint van de
houten vaten waarin Mezcal wordt gefermenteerd.
Finish: Een rokerige afdronk
Signature drink: Dos Hombres Sour. Neem 60 ml Dos
Hombres, 30 ml limoensap en 20 ml agavesiroop. Voeg
alle ingredienten toe en zeef het in een mooi glas.
Garneer met 3 Angostura bitters of limoenrasp.

Dos Hombres Mezcal is het 'kindje' van Aaron Paul (Jesse) en Bryan Cranston (Walter) uit de Breaking Bad-serie - gemaakt middels hun
eigen wetenschappelijke recept. Een unieke mix van de beste Espadin-agave, met de hand geselecteerd uit de heuvels van het dorp San
Luis del Rio, Oaxaca, door de derde generatie mezcal-maker, Gregorio Velasco. De piña's van de planten worden gekookt in aardkuilen om
hun suikers vrij te geven voordat ze worden geplet met een tahona-wiel. Na zeven tot tien dagen fermentatie wordt Dos Hombres mezcal
gedistilleerd in koperen ketels.

Dos Hombres presenteert een aantrekkelijke geur en een rijke smaak die het gehemelte aanspreekt, waardoor de kenmerkende
zachtheid van het merk wordt gegarandeerd.



Scapegrace is een distillerij uit Nieuw-Zeeland. In 2012 zijn twee zwagers Mark Neill en Daniel McLaughlin begonnen met het maken van
een gin. In 2018 won Scapegrace Gold beste Gin van de Wereld award tijdens de International Spirits Awards.

Geproduceerd in een 19e eeuwse John Dore copper pot still met 12 botanicals; Jeneverbes, koriander, nootmuskaat, kardemom, citroen
en sinaasappel schil, kaneel, cassia-, orris- en engelwortel, kruidnagel en zoethout. De flessen zijn geïnspireerd door de klassieke
Nederlandse jeneverfles. Scapegrace is een ander woord voor schurk, mocht je het je afvragen..

Scapegrace Classic Gin
Scapegrace Classic Gin is een Premium Dry Gin afkomstig
uit Nieuw-Zeeland, geproduceerd in een 19e-eeuwse
John Dore koperen pot still. Bij het recept van deze gin is
gekozen voor een selectie van 12 plantaardige botanicals:
jeneverbes, koriander, nootmuskaat, kardemom,
citroenschil, sinaasappelschil, wortelextract, kaneel,
cassiakaneel, engelwortel, kruidnagel en zoethout.

Deze Scapegrace Classic Gin wordt geleverd in een
klassieke jeneverfles, hiermee wordt een kleine knipoog
gegeven naar de lange en legendarische geschiedenis
van de drank; het is een moderne kijk op de originele
jeneverflessen van meer dan 200 jaar geleden.

Geur: Heldere citrus gebalanceerd met kaneel en
dennen.
Smaak: Jenever neemt de overhand, groot olie achtig.
Kardemom, kruidnagel en kaneel houden deze gin lekker
kruidig.
Finish: Lingerende citroen en jeneverbes, plus een hint
van zoethout.
Signature drink: Omdat deze gin erg smeuïg is, kan hij
vrij gemakkelijk puur worden gedronken. Maar het kan
ook met een neutrale tonic water, dat de kruiden in de
gin verhoogt, of een Pink Grapefruit Tonic, die de
citruskant van de gin verder naar voren brengt. Je pakt in
ieder geval een een groot glas gevuld met ijs en giet er 50
ml gin over. Voeg dan langzaam 150 ml tonic toe en roer
voorzichtig. Garneer met een schijfje grapefruit. Salud!

Scapegrace Gold Gin
Aan de Navy strength variant van Scapegrace; Scapegrace
Gold Gin, is een 13e ingrediënt toegevoegd, namelijk
mandarijnschil. De hogere sterkte laat de smaken echt
doorkomen, en dit is de perfecte wrijving tussen
complexiteit en balans. Het aroma van deze gin is echt
intrigerend. Het is goed rond met een nootachtigheid en
heeft een mengsel van kruiden van nootmuskaat en een
aardse kwaliteit van kruidnagel. Deze geven een bijna
koffieachtig randje. Er is ook een duidelijk overliggend
sinaasappelaroma. Wat de smaak betreft, staan Cassia en
Iris centraal, maar deze worden vergezeld door
citrustonen, waarbij vooral limoen verrassend naar voren
komt. De jeneverbes en venkel spelen een
ondersteunende rol in deze gin, samen met een vleugje
kruiden van koriander. Het eindigt sterk bloemig, met lis
en engelwortel. Een leuk weetje: deze gin is genomineerd
als de beste gin van de wereld in 2018.

Geur: Nootachtig, rond. Een mix van nootmuskaat en
kruidnagel geven het bijna een koffie gevoel! Verse
sinaasappel en mandarijn.
Smaak: Cassia en orris wortel zijn hoofdrolspelers,
samen met limoen, jeneverbes en venkel, met een kern
van pittige koriander.
Finish: Orris en engelwortel in de afdronk
Signature drink: Hoewel het een sterke gin is, is hij
bijzonder soepel en kan hij puur over veel ijs worden
geproefd. Maar als je een langere, meer verfrissende
drank wenst, probeer het dan in de mix met tonic. Giet 40
ml gin in een groot glas gevuld met ijs en vul aan met 150
ml Tonic Water. Garneer eenvoudig met een schijfje
limoen. Ennn geniet!

Scapegrace Black Gin
Met de “All Blacks” die over de hele wereld bekend staan 
om hun rugby-bekwaamheid, zou het geen verrassing
moeten zijn dat Scapegrace een zwarte fles lanceerde,
die een geheel zwarte gin bevatte! Een hele intrigerende
expressie uit Nieuw Zeeland.

De kleur komt van zijn botanicals, o.a. aroniabessen,
kittelbloem, saffraan, ananas en zoete aardappels. En het
gave: de zwarte gin wordt roze als er tonic bij geschonken
wordt!

Geur: Verrassend fruitig, ananas en citroen voorop.
Bouwt langzaam op naar kruidige jeneverbes.
Smaak: Peperig en viscous, kleine hint van munt.
Tropisch fruit samen met kruiden.
Finish: Dille, rode bes, jenever en gemaaid gras.
Signature drink: Schenk de Scapegrace Black Dry Gin
en Tonic Water in een glas met ijsblokjes en garneer met
2 schijfjes granny smith appel. Zie je de roze kleur al
verschijnen?!



Scapegrace is een distillerij uit Nieuw-Zeeland. In 2012 zijn twee zwagers Mark Neill en Daniel McLaughlin begonnen met het maken van
een gin. In 2018 won Scapegrace Gold beste Gin van de Wereld award tijdens de International Spirits Awards.

Geproduceerd in een 19e eeuwse John Dore copper pot still met 12 botanicals; Jeneverbes, koriander, nootmuskaat, kardemom, citroen
en sinaasappel schil, kaneel, cassia-, orris- en engelwortel, kruidnagel en zoethout. De flessen zijn geïnspireerd door de klassieke
Nederlandse jeneverfles. Scapegrace is een ander woord voor schurk, mocht je het je afvragen..

Scapegrace Vodka
Na het succes van de bekroonde gin, heeft Scapegrace nu
hun eigen Vodka gemaakt. Ze gebruiken een vergelijkbare
benadering bij het maken van hun wodka als bij hun gin.
Het is gemaakt in Canterbury, Nieuw-Zeeland, en maakt
gebruik van een neutrale graanalcohol op basis van tarwe
en 100% ambachtelijk water.

Terwijl andere vodkaproducenten zich tot het uiterste
inspannen om te prijzen hoe vaak ze hun wodka hebben
gedistilleerd, maakt Scapegrace die van hen met een
enkele distillatie. Met behulp van een 19e-eeuwse
koperen pot nog steeds geloven ze dit, en de natuurlijke
componenten in het water en graan voegen een
uniekheid toe aan de vodka.
Het resultaat is een vodka die de mond perfect omhult
met een dikke consistentie en een heerlijke romigheid.
Het heeft een lichte zoetheid en laat een romige pavlova-
afdronk achter. Dit is een heerlijke, eenvoudige en eerlijke
wodka.

Geur: Helder, puur met een hint van ontbijtgranen. Romig
aroma.
Smaak: Fluwelen structuur, clean en gebalanceerd.
Droge gerst met appel, naar een romige viscose afdronk.
Finish: Een pavlova zoetheid en rozen florale zoetheid.
Signature drink: We houden hiervan in een Cloud 9-
cocktail. Voeg in een mengglas gevuld met ijs 60 ml
wodka, 1 scheutje Angostura Orange bitters, 10 ml
Vermouth en 5 ml olijfpekel toe. Roer goed en zeef in een
laag glas. Garneer met een olijf.



Silent Pool Gin is een klassieke gin, vol en fris met diepte, helderheid en smaak. Het is een Engelse creatie van Silent Pool Distillers. Een
groep vrienden met één gemeenschappelijke passie besloten om een artisanale gin te gaan produceren nabij de Surrey Hills, op een
steenworp afstand van Londen.

De Silent Pool Gin is een rijke en schone spirit met jeneverbes en wordt geproduceerd met 24 verschillende botanicals en het koele,
heldere bronwater van de “Silent Pool” zelf. Bloemige tonen van lavendel en kamille worden gecombineerd met de frisheid van citrus,
geaard met de subtiele zoetheid van lokale honing, om een evenwichtige gin te creëren die zowel traditioneel als verfrissend individueel
van aard is.

Silent Pool
De Silent Pool Gin is een rijke en schone spirit met
jeneverbes en wordt geproduceerd met 24 verschillende
botanicals en het koele, heldere bronwater van de “Silent
Pool” zelf. Bloemige tonen van lavendel en kamille
worden gecombineerd met de frisheid van citrus, geaard
met de subtiele zoetheid van lokale honing, om een
evenwichtige gin te creëren die zowel traditioneel als
verfrissend individueel van aard is.

Geur: Frisse jeneverbes, florale tonen van lavendel,
koriander en limoen.
Smaak: Bloemig en zoet met smaken van warme honing
en licht gekruide kaneel
Finish: Zachte afdronk met tonen van vanille en zwarte
peper
Signature drink: Having a party? Friends coming over?
Is it a Friday evening? Whatever excuse you've got, we've
got the cocktail for the occasion; Silent Pool Martini.
Schenk 60 ml Silent Pool Gin en 10ml Dry Vermouth in
een cocktailglas en roer het met ijsblokjes. Koel een
martini glas en vernevel deze met de Silent Pool Kaffir
Lime Mist. Schenk de martini uit in het gekoelde glas.
Salud!

Silent Pool Rose
Gedistilleerd met een unieke rozenthee-infusie om een
onderscheidende maar delicate rozensmaak te creëren.
Het DNA van deze speciale editie is dezelfde als het
origineel, met enkele wijzigingen in de receptuur om het
bloemige karakter te benadrukken. Zo zijn peer,
bergamot en kardemom meer aanwezig, terwijl citroen de
leidende citrus is geworden. Een unieke variant op een al
even unieke gin!

Geur: Frisse jeneverbes, florale tonen van roos, lavendel
en citroen
Smaak: Bloemig en zacht zoet, kruidig. Honing, peer en
kaneel

Finish: Zachte afdronk met tonen van vanille en zwarte
peper.
Signature drink: Neem een glas uit de Silent Pool
collectie. Vul deze met 50 ml Silent Pool Rose Expression
Gin, 150 ml Elderflower Tonic en een handjevol ijsblokjes.
Garneer met een schijfje peer en geniet ervan. Het oog
wil ook wat ;-)!

Silent Pool Rare Citrus
Met de nieuwste toevoeging aan hun permanente
assortiment heeft Silent Pool een citrusjenever gecreëerd
met delicate kruidige tonen. Ze hebben de werelden
afgezocht en enkele van de zeldzaamste en meest
intrigerende citrusvruchten gevonden. Buddha's Hand
geeft een helder, pittig, bijna sorbet-citroenaroma aan de
gin, die ook werkt om alle andere plantaardige
ingrediënten te verheffen. Natsu Dai Dai geeft rick-
mandarijntonen, met een subtiel limoenaccent. Sevilla-
sinaasappels worden geoogst terwijl ze nog groen zijn,
wat betekent dat de oliën in de schil het meest intens zijn.
Dit geeft een intense sinasaappel diepte aan de gin. Dit
geeft de gin een subtiele grapefruitsmaak, samen met een
rijk, krampachtig mondgevoel en een delicate
honingzoetheid.

Dit is een natuurlijk gedistilleerde en meesterlijk
gemengde geest, die helder en pittig in evenwicht brengt
met subtiel zoet, verleidelijk rijk met subtiel gekruide
melanges en resulteert in een verfrissend
onderscheidende en prachtig aromatische gin.

Geur: Frisse jeneverbes, intense sinaasappel.
Smaak: Subtiel fruitig, bitterzoete citrus. De smaak lijkt op
die van grapefruit, vol van smaak.
Finish: Zware citrus.
Signature drink: De kenmerkende portie van Silent Pool
voor deze gin is een Rare Citrus G&T. Voeg in een glas
gevuld met een handvol ijs 50 ml gin en 100 ml toe.
Garneer met een vleugje grapefruitschil (elke citroenschil
zou wel werken!). Dit is een vrij sterke Gin Tonic, dus voel
je vrij om een beetje meer tonic toe te voegen als dat naar
jouw smaak is.



Tarquin's Cornish Dry
Zoals te verwachten is van een “Cornish Dry Gin”, is het
aroma van deze gin vrij klassiek met gedefinieerde
dennennoten van de jeneverbes. Maar er is meer, met
hints van citrus, een vleugje kruiden en een lichte
bloemige noot.

Met de smaak pakt de jeneverbes een stoot aan de
voorkant van het gehemelte. Dit leidt vervolgens tot
sherbertachtige citrustonen, met hints van
citrusboomgaarden. Hoewel dit een knapperige en frisse
smaak geeft, is er een vleugje warmte van de kaneel en
kardemom en een vleugje bloemige smaak. Met de
afdronk word je opnieuw begroet met een klassieke
jeneverbes, vergezeld door een milde zoetheid van citrus
en een delicate specerij.

Een musthave voor iedere gin-liefhebber!

Geur: Frisse jeneverbes, florale tonen van roos, lavendel
en citroen.
Smaak: Bloemig en zacht zoet, kruidig. Honing, peer en
kaneel.

Finish: Zachte afdronk met tonen van vanille en zwarte
peper.
Signature drink: Giet 50 ml gin in een groot copa-glas
gevuld met ijs. Vul voorzichtig 150 ml mediterraanse tonic
bij en roer voorzichtig. Garneer met een schijfje (of partje)
grapefruit en een takje verse tijm.

Tarquin's “The Sea dog” Navy
De Tarquin’s The Seadog Navy Strength Gin is een
klassieke navy strength London Dry Gin gedistilleerd van
12 botanicals waarvan een gedeelte aan de Cornish kust
groeit. Tonen van dennennaalden en jeneverbes
combineren hierbij goed met frisse citrus en lichte florale
tonen. Deze gin is gebotteld op 57%.

Geur: Intense jeneverbes met een heerlijke toon van
zwarte peper. Kruidig, met hints van kaneel en koriander
afgetopt met pittige citrusschil
Smaak: Groots, bruut maar uitmuntend gebalanceerd.
De eerste indruk is warm en kruidig met op de
achtergrond jeneverbes. Dan geurige koriander en rijke
kaneel met een frisse toon van sinaasappel sorbet
Finish: Vol van smaak, romig in de mond. Kruidige
tintelingen op de tong. Super gebalanceerd: een echte
sipping gin
Signature drink: Giet 50 ml gin in een groot copa-glas
gevuld met ijs. Vul voorzichtig 150 ml mediterraanse tonic
bij en roer voorzichtig. Garneer met een schijfje (of partje)
grapefruit en een takje verse tijm.

Tarquin's Rhubarb & Raspberry
Tarquin’s Rhubarb & Raspberry Gin is een verrassend
product dat is geïnfuseerd met framboos en rabarber.
Ondanks deze toepassing heeft de gin zijn karakteristieke
‘dry gin’ formule behouden.

De smaak is heerlijk fruitig en kenmerkt zich dan ook
door rood fruit, rabarber, angelica en jeneverbes. Door
de rode kleur van de gin is het product ook goed
inzetbaar in fleurige cocktails!

Geur: Geurige jeneverbes op de achtergrond met tonen
van citroensorbet, pijnboom en oosterse kruiden
Smaak: Een eerste indruk met rabarber, gevolgd door
verse frambozen en zachte jeneverbes
Finish: Gesuikerde frambozenjam en pittige citrussorbet
Signature drink: Drink de Tarquin’s Rhubarb &
Raspberry Gin in de mix met een indian tonic of een van
je eigen favorieten. Probeer ‘m ook zeker eens in een
cocktail!

Tarquin’s is een onafhankelijke, door een familie gerunde distilleerderij gevestigd in Cornwall (een graafschap in het zuidwesten van het VK). Ze zijn trots op het
creëren van onderscheidende, bekroonde gins, net dat “beetje anders”, het creëren van echt heerlijke gins! Met hun kenmerkende gin hebben ze een
eigentijdse draai gegeven aan een klassieke London Dry Gin. Ze distilleren met 12 plantaardige ingrediënten afkomstig van over de hele wereld en lokaal
gefoerageerd aan de wilde kust van Cornwall.

De botanische ingrediënten die deze gin zo bijzonder maken zijn: Jeneverbes, Korianderzaad, Zoethoutwortel, Engelwortel, Orriswortel, Groene
Kardemom, Kaneel, Bittere Amandelen, Verse Citrusschil, Vanille uit Madagascar en Viooltjes. Wanneer de destillatie hiervan is voltooid, wordt elke fles
afzonderlijk met de hand gevuld, met de hand geëtiketteerd en ondergedompeld in een slowcooker gevuld met wax om te verzegelen. Het wordt
vervolgens gestempeld met hun kenmerkende Puffin-logo, krijgt batchproefnotities en wordt uiteindelijk individueel met de hand gesigneerd.

Zoals te verwachten is van een “Cornish Dry Gin”, is het aroma van deze gin vrij klassiek met gedefinieerde dennennoten van de jeneverbes. Maar er is
meer, met hints van citrus, een vleugje kruiden en een lichte bloemige noot. Met de smaak pakt de jeneverbes een stoot aan de voorkant van het
gehemelte. Dit leidt vervolgens tot sherbertachtige citrustonen, met hints van citrusboomgaarden. Hoewel dit een knapperige en frisse smaak geeft, is
er een vleugje warmte van de kaneel en kardemom en een vleugje bloemige smaak. Met de afdronk word je opnieuw begroet met een klassieke
jeneverbes, vergezeld door een milde zoetheid van citrus en een delicate specerij.



Tarquin's British Blackberry
Variant van de Tarquin’s Dry Gin die na distillatie
geïnfuseerd wordt met Britse braambessen en een
vleugje wilde honing uit Cornwall.

Geur: Frisse, geurende jeneverbes als leidraad, tonen van
zwarte bessen, wilde rode bessen en zoete kruiden.
Smaak: Een eerste indruk van frisse zomerpudding en
frangipani met een pittige, sorbetachtige smaak, zoete
honing.
Finish: Citroen en zwarte bessen sorbet, zoet afgerond
door de honing. Blijvend droge afdronk, geen extra suiker
toegevoegd
Signature drink: Deze dien je puur te nippen, zodat je
de smaak van de gin heerlijk tot je kan nemen. Salud!

Tarquin's Hibiscus & Lime
Als je een fan bent van opwindende bloemensmaken en
een uitgebalanceerde citrusnoot, dan is dit zeker een gin
die je moet proberen.

Een viering van de lente in Cornwall (VK), waar het
verschijnen van de bloemen langs de kust de terugkeer
van de zon en luie dagen op het strand aangeeft. Deze gin
wordt gedistilleerd met roos, frisse, pittige citroenen en
vervolgens subtiel doordrenkt met hibiscusbloemblaadjes
die een aromatische sensatie en een delicate roze tint
geven.

Geur: Bloemig, met hibiscus in het bijzonder.
Smaak: Levendig fris met pittige citrus, aromatische
jeneverbes en perfect lichte bloemige tonen.
Finish: de afdronk is zacht en pittig.
Signature drink: Het lekkerst als longdrink, in de mix met
tonic. Neem een groot glas en vul het met ijs. Giet er 50
ml gin over en voeg dan voorzichtig 150 tot 200 ml
mediterraanse tonic toe. Roer voorzichtig en garneer met
een gesneden verse aardbei.

Tarquin's Strawberry & Lime
Tarquin’s Strawberry & Lime is een heerlijke rozekleurige
gin afkomstig uit Cornwall Engeland. Een uiterst
verfrissende ervaring met een klein beetje Cornish
zonneschijn in ieder glas!

Deze gin wordt in kleine partijen gedistilleerd waarna er
seizoensrijpe aardbeien in ondergedompeld worden om
zo een perfecte zoet frisse gin te creëren. Zeer licht met
een bijna overweldigende aanwezigheid van aardbeien.
Om de smaak te neutraliseren zijn er tonen van zwarte
peper en jeneverbes toegevoegd.

Geur: Pittig geurende jeneverbes op de achtergrond,
limoen, oranjebloesem en warme kruiden
Smaak: Een eerste indruk van wilde aardbeien, frisse
jeneverbes en een vleugje gebroken zwarte peperkorrels.
Finish: Gesuikerde aardbeienjam en zoete marmelade.
Blijvend droge afdronk, geen suiker toegevoegd.
Signature drink: “Hey y’all, it’s Friday! The best day of the
week other than Saturday and Sunday of course. Why not
start the weekend with a refreshing Strawberry Lime Gin
Fizz? Why? Because you deserve it.” Neem een handjevol
aardbeien, een theelepel suiker en doe deze in een
kommetje. Prak de aardbeitjes en schenk het sap hiervan
in een cocktailglas. Voeg de Tarquin’s Strawberry & Lime
Gin en het sap van een limoen toe en shake deze met
wat ijsblokjes. Voeg tonic of soda toe en garneer met een
limoenschijfje. Salud!

Tarquin’s is een onafhankelijke, door een familie gerunde distilleerderij gevestigd in Cornwall (een graafschap in het zuidwesten van het VK). Ze zijn trots op het
creëren van onderscheidende, bekroonde gins, net dat “beetje anders”, het creëren van echt heerlijke gins! Met hun kenmerkende gin hebben ze een
eigentijdse draai gegeven aan een klassieke London Dry Gin. Ze distilleren met 12 plantaardige ingrediënten afkomstig van over de hele wereld en lokaal
gefoerageerd aan de wilde kust van Cornwall.

De botanische ingrediënten die deze gin zo bijzonder maken zijn: Jeneverbes, Korianderzaad, Zoethoutwortel, Engelwortel, Orriswortel, Groene
Kardemom, Kaneel, Bittere Amandelen, Verse Citrusschil, Vanille uit Madagascar en Viooltjes. Wanneer de destillatie hiervan is voltooid, wordt elke fles
afzonderlijk met de hand gevuld, met de hand geëtiketteerd en ondergedompeld in een slowcooker gevuld met wax om te verzegelen. Het wordt
vervolgens gestempeld met hun kenmerkende Puffin-logo, krijgt batchproefnotities en wordt uiteindelijk individueel met de hand gesigneerd.

Zoals te verwachten is van een “Cornish Dry Gin”, is het aroma van deze gin vrij klassiek met gedefinieerde dennennoten van de jeneverbes. Maar er is
meer, met hints van citrus, een vleugje kruiden en een lichte bloemige noot. Met de smaak pakt de jeneverbes een stoot aan de voorkant van het
gehemelte. Dit leidt vervolgens tot sherbertachtige citrustonen, met hints van citrusboomgaarden. Hoewel dit een knapperige en frisse smaak geeft, is
er een vleugje warmte van de kaneel en kardemom en een vleugje bloemige smaak. Met de afdronk word je opnieuw begroet met een klassieke
jeneverbes, vergezeld door een milde zoetheid van citrus en een delicate specerij.



Tarquin's Pastis
Een moderne kijk op de bekende Franse anijsdrank…

Dit is de enige Pastis op de wereld buiten Frankrijk, die
ooit een gouden medaille heeft gewonnen op het IWSC.

Geur: Groots en brutaal, met een initiële indruk van
gesuikerde drop. Pittige sinaasappelschil en groene
kruiden geven een zalige balans.
Smaak: Zoete venkelzaadjes en aardse drop. Kruidig
door gebroken zwarte peper, gevolgd door verse venkel
en geurige oranjebloesem.
Finish: Volle smaak met een heerlijk romige structuur.
Droge finish, extreem lang aanhoudend met kruiden,
citrus en zachte zoete specerijen.
Signature drink: ‘Tarquin’s Cornish Pastiche’. Neem een 
groot glas met een zware bodem. Hier voeg je enkele
limoenschijfjes en munt toe. Meng deze subtiel, maar niet
te lang anders kan de munt bitter worden. Daarna voeg je
25 ml Tarquin’s Cornish Pastis toe en vul het glas tot aan
de rand met ijs. Schenk 100 ml appelsap bij en roer het
geheel door om alle smaken te combineren. Garneer tot
slot met nog wat muntblaadjes.

Tarquin's Pink G & E
Met deze nieuwste Limited Edition Gin heeft Tarquin’s
zich laten inspireren door de prachtige Cornish hagen in
volle bloei. Ze hebben hun gin doordrenkt met lokaal
gefruite, heerlijk geurige vlierbloesem en erbij gevoegd
met de sappigste roze grapefruit die ze in het seizoen
konden vinden. Met een complex bloemig aroma, pittige
grapefruit en zachte jeneverbes in de neus verleidt deze
gin je om te proeven, en we weten zeker dat je niet
teleurgesteld zult zijn!

De smaken beginnen met de gefoerageerde vlierbloesem,
worden aangevuld met heerlijke gekonfijte citrusvruchten
en een delicaat vleugje oosterse kruiden in de mond. De
afdronk is verfrissend, met zure grapefruitsorbet,
knapperige dennen en toch een aanhoudende bloemige
helderheid. Een heerlijke limited edition die je zeker niet
wilt missen!

Geur: Bitterzoete roze grapefruit.
Smaak: Citrus, peper met de zachte vlierbloesem perfect
gebalanceerd.
Finish: Aanhoudend met het bittertje van de grapefruit,
kruiden en de zacht zoete vlierbloesem.
Signature drink: Hoewel deze goed werkt in een Gin
Tonic met een neutrale tonic houden we van net dat
beetje extra door het een boost te geven met
vlierbloesem. Voeg in een groot copaglas gevuld met veel
ijs 50 ml van de gin toe. Giet er voorzichtig 150-200 ml
Elderflower Tonic overheen en roer voorzichtig. Garneer
met een schijfje roze grapefruit. Salud!

Tarquin’s is een onafhankelijke, door een familie gerunde distilleerderij gevestigd in Cornwall (een graafschap in het zuidwesten van het VK). Ze zijn trots op het
creëren van onderscheidende, bekroonde gins, net dat “beetje anders”, het creëren van echt heerlijke gins! Met hun kenmerkende gin hebben ze een
eigentijdse draai gegeven aan een klassieke London Dry Gin. Ze distilleren met 12 plantaardige ingrediënten afkomstig van over de hele wereld en lokaal
gefoerageerd aan de wilde kust van Cornwall.

De botanische ingrediënten die deze gin zo bijzonder maken zijn: Jeneverbes, Korianderzaad, Zoethoutwortel, Engelwortel, Orriswortel, Groene
Kardemom, Kaneel, Bittere Amandelen, Verse Citrusschil, Vanille uit Madagascar en Viooltjes. Wanneer de destillatie hiervan is voltooid, wordt elke fles
afzonderlijk met de hand gevuld, met de hand geëtiketteerd en ondergedompeld in een slowcooker gevuld met wax om te verzegelen. Het wordt
vervolgens gestempeld met hun kenmerkende Puffin-logo, krijgt batchproefnotities en wordt uiteindelijk individueel met de hand gesigneerd.

Zoals te verwachten is van een “Cornish Dry Gin”, is het aroma van deze gin vrij klassiek met gedefinieerde dennennoten van de jeneverbes. Maar er is
meer, met hints van citrus, een vleugje kruiden en een lichte bloemige noot. Met de smaak pakt de jeneverbes een stoot aan de voorkant van het
gehemelte. Dit leidt vervolgens tot sherbertachtige citrustonen, met hints van citrusboomgaarden. Hoewel dit een knapperige en frisse smaak geeft, is
er een vleugje warmte van de kaneel en kardemom en een vleugje bloemige smaak. Met de afdronk word je opnieuw begroet met een klassieke
jeneverbes, vergezeld door een milde zoetheid van citrus en een delicate specerij.



"Rustig aan, ontspan en laat het grootste deel van je dag beginnen!" - Mintis Gin

Mintis gelooft dat het leven te kort is voor een gewone gin, dus gingen ze op pad met de wens om iets buitengewoons te creëren.
Pancalieri-munt (over de hele wereld erkend als een van 's werelds beste) groeit lokaal om de distilleerderij. Samen met de met de hand
geplukte Italiaanse jeneverbes zijn dit de belangrijkste plantaardige ingrediënten in het assortiment van Mintis Gins - waaraan ze ook
hun naam ontlenen.

De distilleerderij zelf (Torino Distillati) is gevestigd in Moncalieri in Italië en wordt gerund door Carlo Vergnano, zijn vrouw Piera en
dochter Rita. Een echte familieoperatie. Hun meester-distilleerder, Denis Muni, heeft meer dan 20 jaar ervaring in het creëren van
bekende dranken. Om ervoor te zorgen dat de aromatische en frisse smaken in hun gins behouden blijven, gebruiken ze een vacuüm
stil. Deze gebruikt een lagere temperatuur om de essentiële oliën te extraheren.

Mintis Clementine
De unieke smaken van sappige Italiaanse Clementines,
met de hand geplukte Italiaanse jeneverbes, een vleugje
Pancalieri-munt en andere geselecteerde lokale
plantaardige ingrediënten vormen samen de Clementine
Gin.

Dit is echt een fruitige sensatie. Aroma's van rijpe
clementine begroeten je, samen met muntachtige
frisheid en een vleugje jeneverbes.

Geur: Aroma's van rijpe clementines en munt.
Smaak: Clementines, munt en jeneverbes.
Finish: Lange afdronk van jeneverbes.
Signature drink: Voor een heerlijke twist aan een
klassieke cocktail, probeer een Clementine Negroni.
Meng 30 ml Mintis Clementine gin, 30 ml Campari en 30
ml Cinzano Rosso en serveer in een rocksglas met grote
ijsblokjes. Garneer met een schijfje clementine en een
takje verse munt.

Mintis Originale
De Pancalieri-munt, met de hand geplukte Italiaanse
jeneverbes, een vleugje citroen, samen met een selectie
van andere plantaardige ingrediënten die lokaal zijn in de
regio Piemonte, vormen samen de Mintis Originale.

De munt begroet je onmiddellijk bij het openen van de
fles en leidt tot een smaak die vol zit met verse munt en
citroenschil en eindigt met een lange afdronk van
jeneverbes.

Geur: Munt.
Smaak: Verse munt en citroenschil
Finish: Lange afdronk van jeneverbes.
Signature drink: Probeer een Pancalieri Fizz voor een
makkelijke en verfrissend munt-zoete cocktail. Giet 50 ml
Mintis Originale gin, 25 ml limoensap en 12,5 ml
suikersiroop in een shaker gevuld met ijs en schud goed.
Zeef in een longdrinkglas gevuld met ijs en vul aan met
sodawater. Garneer met een takje munt en een schijfje
limoen.

Mintis Amarena
Voor de Amarena-gin heeft Mintis een meer fruitige
expressie gecreëerd. Amarena-kersen uit Pecetto, Italië,
brengen een zoetgeurende, gekonfijte kersensmaak die,
samen met de verse Pancalieri-munt en jeneverbes (plus
andere geselecteerde plantaardige ingrediënten) perfect
samengaan in deze gin. Fris, fruitig en heerlijk!

Geur: Amarena kersen en munt.
Smaak: Amarena kersen en munt.
Finish: Lange afdronk van jeneverbes.
Signature drink: Probeer een Amarena Cherry Gimlet
voor een draai aan een klassieke cocktail. Giet 50 ml
Mintis Amerena gin, 25 ml limoensap en 12,5 ml
suikersiroop in een shaker gevuld met ijs en schud goed.
Zeef in een gekoeld martiniglas en garneer met een takje
munt en een kers.



"Rustig aan, ontspan en laat het grootste deel van je dag beginnen!" - Mintis Gin

Mintis gelooft dat het leven te kort is voor een gewone gin, dus gingen ze op pad met de wens om iets buitengewoons te creëren.
Pancalieri-munt (over de hele wereld erkend als een van 's werelds beste) groeit lokaal om de distilleerderij. Samen met de met de hand
geplukte Italiaanse jeneverbes zijn dit de belangrijkste plantaardige ingrediënten in het assortiment van Mintis Gins - waaraan ze ook hun
naam ontlenen.

De distilleerderij zelf (Torino Distillati) is gevestigd in Moncalieri in Italië en wordt gerund door Carlo Vergnano, zijn vrouw Piera en
dochter Rita. Een echte familieoperatie. Hun meester-distilleerder, Denis Muni, heeft meer dan 20 jaar ervaring in het creëren van
bekende dranken. Om ervoor te zorgen dat de aromatische en frisse smaken in hun gins behouden blijven, gebruiken ze een vacuüm stil.
Deze gebruikt een lagere temperatuur om de essentiële oliën te extraheren.

Mintis Ribesa
De kenmerkende en boeiende geur van zongerijpte
zwarte bessen gecombineerd met met de hand geplukte
Italiaanse jeneverbes, kruiden uit Piemonte en een licht
vleugje munt in Ribesa Gin van Mintis.

Dit heeft de heerlijk verfrissende geur van zwarte
bessensorbet samen met de karakteristieke hint van
munt en jeneverbes voor een lange, frisse, fruitige
afdronk.

Geur: Zwarte bessen en munt.
Smaak: Zwarte bessen en munt.
Finish: Lange afdronk van jeneverbes.
Signature drink: Probeer voor een fruitige cocktail een
Ribesa Nero Bramble. Giet 50 ml Mintis Ribesa gin, 12,5
ml grenadine en 25 ml limoensap in een shaker gevuld
met ijs en schud. Zeef over ijsblokjes in een mooi glas en
garneer met frambozen en een takje verse munt.



1689 Dutch Dry Gin
De originele ingrediënten van 350 jaar geleden zijn
gebruikt, waarbij Gin 1689 op een prachtige manier
jeneverbes combineert met gedroogde kweepeer en
pippin (een oude appelsoort), citroen- en
sinaasappelschil, nootmuskaat, anijs en kruidnagel.

Het is vrij fruitig in de neus, maar dat is niet zo gek als je
het recept ziet. Jeneverbes is aanwezig, maar meer op de
achtergrond,, met een zoete kruidigheid en een vleugje
citrus die meer uitgesproken is.

Zoals bij alle gins, verschilt de smaak bij het drinken van
puur (op ijs) of met een tonic. Als het puur wordt
geprobeerd, komt de jeneverbes in de smaak naar voren
met een aangename zuurheid (afkomstig van de
kweepeer en appel).

Geur: Een klassieke gin in de neus met bloemige, citrus-
en anijszaadaroma’s
Smaak: Bloemige smaken, die in evenwicht worden
gehouden door de typerende smaak van jenever, met
een vleugje kruidnagel, nootmuskaat en anijszaad.
Finish: Ronde, zachte afdronk.
Signature drink: Probeer deze gin puur met ijs te
drinken om het recept echt te waarderen, en de tijd die
nodig is om deze gin weer tot leven te brengen.

“Other gins have a story. We have a legend!”

Het begint in 1689 als Willem III van Oranje vanuit Nederland naar Londen reist en een Nederlandse drank, gin, met zich meebrengt.

Je zou niet zeggen dat de oprichters van Gin 1689 veel gemeen hebben met koning Willem III, hij was tenslotte een 17de -eeuwse
monarch en zij zijn twee vrienden uit de 21ste eeuw, maar vanaf 2016 zijn ze wel hetzelfde avontuur aangegaan: zij wilden namelijk van
dezelfde gin, gemaakt volgens het originele recept uit 1689, opnieuw een hit maken.

De twee vrienden ontdekten één van de allereerste gin-recepten in de archieven van de British Library en hebben het weer tot leven
gebracht als Gin 1689. De Dutch Dry en Queen Mary Pink Gin Edition zijn een voorproefje van de echte authentieke gin. En ze zijn het
wachten van 300 jaar zeker waard.

1689 Dutch Pink Gin
De allereerste Nederlandse Pink Gin is vernoemd naar de
vrouw van Koning Willem III (Willem van Oranje), Queen
Mary.

Deze prachtige roze gin is gebaseerd op het authentieke
Gin 1689-recept waarbij aardbeien en frambozen worden
toegevoegd aan het distillatieproces, waardoor het een
traditionele roze kleur en een heerlijke fruitige smaak
krijgt.

Geur: Zachte en zoete fruitaroma’s van de aardbeien en
frambozen.
Smaak: Jenever met natuurlijke sappige aardbei- en
zurige framboossmaak voor een lichte jam-achtige smaak
met een vleugje kruidigheid.
Finish: Droge en soepele jenever-afdronk.
Signature drink: Voor een heerlijke klassieke gin-tonic
raden we aan om te serveren met een neutrale tonic.
Voeg in een groot glas gevuld met ijs 50 ml gin en 150 ml
tonic toe. Roer voorzichtig en garneer met aardbeien en
frambozen.

https://ginfling.nl/1689-gin-70cl.html


Ramsbury Gin
Ramsbury Single Estate Gin is een moderne variant op
een klassieke London dry gin. De spirit wordt gedistilleerd
in een koperen pot still. De Horatio-tarwe, die op het
landgoed wordt verbouwd wordt eerst zelf gedistilleerd
voordat de spirit opnieuw wordt gedistilleerd met negen
plantaardige ingrediënten, waaronder lokaal geplukte
kweepeer die op het landgoed Ramsbury wordt
gekweekt.

Een frisse, volle gin waarin bloemige tonen gecombineerd
met de bepalende botanische kweepeer, die het een
frisse, zoete smaak geeft.

Geur: Jeneverbes, kweepeer en lichte citrustonen.
Smaak: Bloemige tonen en frisse kweepeer gaan over in
meer hartige jeneverbes.
Finish: Verfrissende afdronk met een vleugje kruiden.
Signature drink: Het is perfect in combinatie met een
klassieke Indian tonic, een schijfje appel en limoen en veel
ijs.

Ramsbury Vodka
Een zachte en rijke vodka, gemaakt van de beste Horatio-
tarwe die op het landgoed van Ramsbury wordt
verbouwd. Elke fles is terug te voeren naar het veld waar
de tarwe vandaan komt.

Twee ingrediënten zijn gecombineerd in deze vodka,
namelijk Horatio-tarwe (geteeld op de velden naast de
distilleerderij van Ramsbury) en hun eigen met krijt
gefilterde water, dat, wanneer het wordt gedistilleerd, een
van de soepelste en meest elegante gedistilleerde
dranken van één landgoed vormt.

Geur: De kenmerkende vanilletonen van de Horatio-
tarwe ronden een zoet en delicaat boeket af.
Smaak: Romig, gedroogd fruit, cacao en lagen caramel.
Finish: Donkere chocolade.
Signature drink: De perfecte Vodka Espresso Martini,
gemaakt met Espresso, Ramsbury Estate honing, een
snufje zeezout, onze Ramsbury Single Estate Vodka en
gegarneerd met geraspte nootmuskaat.

Bij Ramsbury zijn ze in de eerste plaats boeren en ze gebruiken het diepgewortelde besef dat hoe meer ze om het landschap om hen
heen geven, hoe meer het hen zal opleveren. Gelegen tussen de 19.000 hectare grond op het landgoed van Ramsbury ligt de
distilleerderij net naast de deur. Daarnaast ligt de eigen boomgaard en een meer. Daarachter groeien velden van Horatio-tarwe, die
precies op de beste dag worden geoogst, omdat ze als boeren het land en het gewas kennen en weten hoe ze een fijne gin en vodka
kunnen maken.

Ramsbury gebruikt alleen maar producten van hun eigen landgoed, wat het erg speciaal maakt. Vandaar de naam 'Single Estate'.



Na een bewogen carrière als porno-acteur bracht Ron Jeremy, aka the Hedgehog, een aantal rums op de markt die algemeen hoog
scoren. Nu scoort hij al even hoog met een gin die zijn bijnaam droeg. Sinds kort is deze naam veranderd in the Flame of Passion.

Het is de enige gin ter wereld met libido verhogende kruiden zoals damiana, ginseng en guarana. De ingrediënten, gedistilleerd met
premium gin, zorgen voor een verrassend aangename en frisse smaak. The Flame of Passion wordt ambachtelijk gedistilleerd in
Nederland. Elk element wordt afzonderlijk gedestilleerd en rust dan minimaal twee weken.

Flame of Passion
Met de Flame of Passion laat dit merk zich van z’n meest
innovatieve kant zien. De klassieke gin van dit merk, die
onder andere op smaak wordt gebracht met bergamot
en libidoverhogende kruiden als damiana, ginseng en
guarana.

Geur: Kruidig en fris met tonen van citrus, zoethout en
bessen.
Smaak: Fris met tonen van sinaasappel, kaneel en peper
Finish: Lang, warm en zacht.
Signature drink: Perfect voor een memorabele Gin &
Tonic of een unieke Porn Star Martini.

Flame of Passion pink
Met de Flame of Passion Pink laat dit merk zich van z’n
meest innovatieve kant zien. De klassieke gin van dit
merk, die onder andere op smaak wordt gebracht met
bergamot en libidoverhogende kruiden als damiana,
ginseng en guarana, is verder verrijkt met een infusie van
fruitextracten zoals zwarte bessen die deze gin van een
prachtige roze kleur voorzien.

Geur: Kruidig en fris met tonen van citrus, zoethout en
bessen.
Smaak: Fris met tonen van sinaasappel, kaneel en peper,
zoete zwarte bessen.
Finish: Lang, fris en zacht.
Signature drink: Heerlijk om in de mix met een Indian
Tonic te drinken!



‘Every bottle a story’

De Schouten distilleerderij is gevestigd in Veghel Noord-Brabant. De ambachtelijke gins van meester liquorist Erwin Schouten hebben elk
hun eigen verhaal, zoals ook de missie van het bedrijf is: ‘wij maken de spirits die verhalen voeden’. Wie in de smaakkast van Schouten kijkt,
ontdekt tal van smaakmakers zoals houtsnippers en kruiden.

Wat de receptuur van de soorten Gin -Clarity, Yugen en Khoisan- is, blijft natuurlijk geheim. Elke gin heeft zijn eigen unieke smaak. Of je nu
gaat voor een zoete florale gin, een kruidige citrus gin of een barrel aged gin; alles is mogelijk.

Schouten no. 2 Yugen
De "Yugen" rust relatief kort op Amerikaanse eiken vaten.
Deze fase is cruciaal voor de Barrel Aged Gin. De
eikenhouten vaten geven een unieke rokerige smaak en
transformeert de heldere Gin in een gouden schat. Het
resultaat is een Gin die de kracht en complexiteit van de
originele geest behoudt, maar verrast met een hint van
vanille en de exotische smaak van kokosnoot, met elke
slok die je neemt.

Geur: Licht rokerig, met vanille.
Smaak: Vanille met kokos.
Finish: Lang en zacht.
Signature drink: 'Schouten No. 2 Old Fashioned'.
Schenk 60 ml van deze Schouten gin in een rockglas.
Voeg daar 10 ml suikersiroop, 3 dashes Angostura bitters
en een blok ijs toe.

Schouten no. 3 Khoisan
Zonder twijfel kan de "Khoisan" een volledige en rijke Gin
worden genoemd. De smaakpapillen worden geprikkeld
door de pittige kruiden en bloemige frisheid met een
bitterheid in de afdronk. De jeneverbes is subtiel
aanwezig, net als het warme accent van sinaasappelen
dat prachtig combineert met de buchu die de smaak van
de 'Khoisan' markeert. De toevoeging van komijnzaad en
peper maken deze Gin anders dan elke andere Gin die je
tot nu toe hebt geproefd.

Geur: Kruidig met duidelijke jeneverbes toon
Smaak: peperig met citrus tonen van de sinaasappel
Finish: Warm, kruidig en licht peperig
Signature drink: 'Schouten No. 3 Aviation'. Schenk 60
ml Schouten No. 3, 20 ml vers geperst citroensap, 15 ml
Maraschino en 5 ml crème de violet in een cocktailglas.
Salud!

Schouten no. 1 Clarity
Clarity wordt gekenmerkt door een mooie balans tussen
smaak en aroma. Aan het begin een florale toets met de
kenmerkende smaak van de jeneverbes waarna het een
aardachtige kruidigheid en een zoete draai krijgt die je
langzaam naar een droge en pittige afdronk brengt.

Geur: Floraal.
Smaak: Floraal met jeneverbes 
Finish: Droge, pittige afdronk
Signature drink: 'Schouten No. 1 Last Word'. Neem 25
ml Schouten No. 1 en schenk deze samen met
Chartreuse (groen), 25 ml vers geperst limoensap, 25 ml
Maraschino in een coupette. Salud!



‘Every bottle a story’

De Schouten distilleerderij is gevestigd in Veghel Noord-Brabant. De ambachtelijke gins van meester liquorist Erwin Schouten hebben elk
hun eigen verhaal, zoals ook de missie van het bedrijf is: ‘wij maken de spirits die verhalen voeden’. Wie in de smaakkast van Schouten kijkt,
ontdekt tal van smaakmakers zoals houtsnippers en kruiden.

Wat de receptuur van de soorten Gin -Clarity, Yugen en Khoisan- is, blijft natuurlijk geheim. Elke gin heeft zijn eigen unieke smaak. Of je nu
gaat voor een zoete florale gin, een kruidige citrus gin of een barrel aged gin, alles is mogelijk.

Schouten no. 1 Genever
Oude Willem

"Willem" wordt gekenmerkt door een mooie balans
tussen smaak en aroma. Een soepele oude stijl jenever
met 22% moutwijn. Aan de voorzijde een zoete, fruitige
toets met de onderscheidende smaak van de jeneverbes.
Daarna zal het lang eindigen met de mooie smaken van
de moutwijn en fruitige tonen.

Geur: Tropisch fruit met vanille en hout
Smaak: Perfecte zoetheid afgewisseld met gedroogde
kers, gekarameliseerde noten en honing
Finish: Lang, zacht met zoete hout tonen.
Signature drink: 'Schouten Jenever Martinez'. Neem 50
ml Schouten Genever Oude Willem in een coupette, en
serveer deze met 50 ml rode Vermouth, 5 ml Maraschino,
2 dashes Angostura bitters en 2 dashes orange bitters.
Salud!




