
G&T Night
Bombay Sapphire East

Geserveerd met  
Tonic Ginger & Cardamom

Als garnituren:  
een schijfje limoen  
en gember in julienne

Bombay Sapphire East is de nieuwste telg uit de Bombay Family.  
Er is met 2 extra Aziatische botanicals gewerkt, namelijk ‘Thai Lemongrass’ 
en ‘Vietnamese Black Pepercorn’. Het resultaat is een gin balancerend tussen 
de smaken van citroengras en vers gemalen zwarte peper, toscaanse jeneverbes,  
citrus en een delicate bloemrijke toets.

THE PERFECT MIX,
NO COMPROMISE.



G&T Night
Bulldog Gin

Geserveerd met   
Tonic Original

Als garnituur:  
een schijfje citroen

Bulldog gin, geïnspireerd op de onconventionele Britse bulldog, is een der 
stoerste onder de gins. Met zijn ‘kraag’ in de vorm van een hondenleiband en 
 gitzwarte  verpakking is hij een graag geziene fles op het schap van de mannelijke 
gin liefhebber. Maar net zoals de spreekwoordelijke blaffende hond, is ook deze 
 premium gin zacht van aard, met dank aan de twaalf botanicals die de sterkedrank 
harmonieus en ietwat exotisch kruiden.

THE PERFECT MIX,
NO COMPROMISE.



G&T Night
FG 20-3

Geserveerd met Tonic  
Lavender & Orange blossom

Als garnituren:  
takje van rode bessen  
en schijfje aardbei  
wat de gin een beetje  
zoeter maakt…

FG staat voor Flemish Gin, 20-3 verwijst naar de 23 botanicals.  Daaronder 

niet alleen de klassiekers jeneverbes, engelwortel, koriander en citroen- en 

sinaas appelschil, maar ook zelden gebruikte ingrediënten zoals gemberwortel, 

 johannesbrood, gezegende distel en paradijszaad. 

THE PERFECT MIX,
NO COMPROMISE.



G&T Night
Hendrick’s Gin

Geserveerd met  
Tonic Pink Pepper

Als garnituur:  
komkommer in julienne

Hendrick’s gin wordt gedistilleerd in Schotland. In aanvulling op de  traditionele 
jeneverbes, gebruikt Hendrick’s Bulgaarse roos en komkommer om aan haar 
smaak toe te voegen en deze zowel te verbeteren en extra dimensie te geven. De 
toevoeging van deze 2 botanicals zorgt voor een wonderbaarlijk verfrissende gin 
met een verrukkelijk bloemig aroma.
Deze gin wordt gebotteld in een donker bruine apotheker-stijl fles. Met zijn ruwe 
uiterlijk heeft het een stoere uitstraling.

THE PERFECT MIX,
NO COMPROMISE.


