3 cl. kr. 65,-

3 cl. kr. 75,-

Serveres med Thomas Henry Tonic water.

Serveres med Thomas Henry Tonic water.

Hayman’s Family reserve
Ginnen har en blød og rund smag med et hint af
krydderier og peber. Ginnen har dominerende
noter af koriander og enebær.

Botanic Premium Gin
I smagen er Botanic en let og elegant spiritus,
som har noter af citrus, hvid peber og lette
appelsinnoter.

Hayman’s Old Tom
Hayman’s Old Tom Gin er produceret fra en orginal
Old Tom Gin opskrift fra familiens arkiv. Old Tom Gin
har en intens smag af enebær og en let sødme.

Colombian Premium Aged Gin
Colonial Gin med en varm/fyldig og blød krydret
smag af wnebær, kardemomme og kanel. Dertil et
friskt pust af orange og citrus. Lagret på romfade.

Hayman’s Royal Dock, Navy Strength
Intensiv i smagen, men alligevel blød og med en
smuk balance mellem enebær, koriander, skræl fra
appelsin og afsluttende honning sødme. 57% vol.

Portobello Road Old London
Destilleret på Portobello road destilleri. Smagen er
karakteristisk med fremstrædende noter af citrus,
appelsin, koriander og med en afslutning af
hvid peber.

Tranquebar Colonial
En klassisk Colonial Gin med en varm, fyldig, blød
og krydret smag af enebær, kardemomme og kanel.
Dertil et friskt pust af orange og citrus.
Colombian Premium Aged Gin Ortodoxy
Baseret på den colombianske frugt Limon Mandarino,
der blander den søde eksotiske smag fra mandarin
og det syrlige smag fra citron, hvilket giver en
fantastisk balance.

Koval Sylvan Dry Gin Organic Grains
Ginnen har en unik blanding af 13 botanicals,
hvor enebær og vilde blomster træder
særdeles frem.
Monkey 47
Schwarzwald Dry Gin opnår sin unikke smag
fra intet mindre end 47 forskellige håndplukkede
duft- og smagsgivende ingredienser.

Citadelle
I smagen er den elegant, blød og afrundet. I den
lange eftersmag har man mulighed for at smage
de mange urter og krydderier på bedste vis.

Four pillars barrel aged
Denne australske gin lagres i gamle chardonnay
fade fra Heatcote estate, som gør smagen unik
og frugtig.

Geranium
Denne moderne gin skiller sig ud ved at være lavet
på geranium planten. Resultatet er en harmonisk
gin, som formår at lave en god Gin & Tonic

Four Pillars navy strength
Denne australske Navy strength gin tappes
ved 58.8% vol. Smagen bærer præg af asiatiske
krydderier som koriander og anis.

Jensen London Dry
100% ”dansk” håndlaved London Dry Gin.
Jensen Dry Gin er en tør enebærpræget gin, med
aromatiske indslag af lavendel, citrusskræl, bitre
mandler og med en let tør peber-lakridset eftersmag

Hernö London dry
Her benyttes kun 8, men meget specielle
ingredienser: enebær, koriander, mjødurt, kassiabark, sort peber, vanilje, tyttebær og citronskal.

Hendricks
Den kommer fra Skotland, og har især to særlige
ingredienser som skiller sig ud fra mængden.
Nemlig agurk og rosenblade.

Ferdinans Saar Quince
I denne tyske gin benytter man kvæder og riesling
fra 2011, Rausch Kabinett, for at skabe perfekt
balance mellem syre, sødme og bitterhed, som giver
en meget frugtig aromatisk stil.

Hayman’s Sloe Gin 55,- kr – Nydes ren!
Hayman’s Sloe Gin er en traditionel engelsk likør fra
en gammel familieopskrift. Smagen er domineret af
søde røde bær.

Monkey 47 Sloe Gin 70 kr – Nydes ren!
Her bruges den originale Monkey 47 Gin som
base tilført slåen En rigtig blød gin med en ren smag
af kirsebær og solbær

Smagebrættet kr. 85,-

3 slags gin (1 cl.) serveres med Thomas Henry tonic/lemon water
samt forskelligt garniture på lækkert træbræt

