
Cruxland Gin is een dubbel gedistilleerde London Dry stijl gin. Tijdens de  tweede distillate gebruikt men 

100% druivenspirit en 9 verschillende botanicals. De gin werd afgewerkt met infuus van Kalahari truffels. De 

gin heeft aroma's van citroen, koriander en levendige kruiden. Het pallet is mooi gebalanceerd met toetsen  

van jeneverbes, koriander, anijs en kardemom.  De afdronk is zacht met  smaken van rooibos, amandel, 

citroen en Kalahari truffels.  

ClemenGold, producent van dé lekkerste, zoete en zongerijpte mandarijnen uit Zuid-
Afrika, pakt uit met een “Cape Dry style” gin met subtiele hints van citrus. 
Deze gin met negen botanische kruiden wordt gemaakt in Kaapstad. 
ClemenGold mandarijn en sinaasappelschil, kaneel, honing, gemalen amandel, jeneverbes, 
engelwortel, iriswortel én koriander geven elk hun eigen karakter aan deze gin. Serveer bv. 
met zeste van sinaasappel, kaneelstokje 
 

Cape Fynbos Gin 

Viervoudig gedistilleerde gin met premium jeneverbessen en 33 inheemse botanische kruiden. 

Diepe en complexe kruidenaroma's met hints van sinaasappels, kruidnagel, witte peper, honing en 

wilde Fynbos. 

Een perfect glad mondgevoel, dit is een gin om te koesteren. 

 

Time Anchor Distillery Gincello is een combinatie tussen gin en limoncello. De London Dry gin wordt 

een maand lang geïnfuseerd met lokale citroenen die gemend worden met een kleine hoeveelheid 

siroop, waardoor er een soort limoncello ontstaat. Een lichtzoete gin, perfect om te serveren bij het 

dessert! 

 

 

BLOEDLEMOEN: Gemaakt van jeneverbes, koriander, engelwortel, zoethout, cassia, nootmuskaat, grains of 
paradise, bloedsinaasappel en sinaasappel. De gin heeft kruidige, florale aroma's aangevuld met geuren van 
sinaasappel en jenever. Een zoete kruidigheid op het palet wordt aangevuld met smaken van cassia en 
grains of paradise en eindigt met een zacht bloedsinaasappel nasmaak. 

 
 
Inverroche Gin Classic is een moderne, handgemaakte gin met 15 soorten planten. Hij is dubbel 
gedestilleerd om te komen tot de zuivere en subtiele smaken. Het is een rijke gin, met toetsen van 
jeneverbessen en frisse citrus aroma’s. De  toetsen van de engelwortel en cassis zorgen voor aangename 
diepte. De hints van koriander en gember geven warmte. De subtiel geparfumeerde ondertoon van de 
Kaapse fynbos flora zorgen voor een fijne complexiteit.   
 
 

 
 
Inverroche Gin Verdant: Een subtiele gin die exotische smaken uit Afrika met traditionele kruiden uit het 
Verre Oosten en jeneverbessen uit Europa met elkaar verbindt. De finishing touch na destillatie is een korte 
impressie van late zomerbloemen, dit zorgt voor een  fijne groene tint en een vol parfum.   
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Inverroche Gin Amber is een heerlijke, complexe gin en is het resultaat van een harmonische samenhang 
van flora uit Afrika, met kruiden en bessen uit India en Europa. Hij  is milder  van smaak, met wat aardse 
tonen, verse citrusvruchten en jeneverbessen met bloemen in de afdronk.    

 

 

 
 
Mirari Blue Orient gin bevat een selectie exotische, met de hand geselecteerde botanische 
kruiden: kardemom (uit de gember familie), pompelmoes, Grains of Paradise, Paradijnskorrels (kruidige 
pikante korrels), jasmijn, vanille en een vleugje rozenwater. De blauwe kleur komt van de Blue Pea Flowers. 
Voeg tonic toe en zie de gin van blauw naar roze evolueren.... Lekkere magie... 
 

 

 

Mirari Pink Damask gin met damastrozen, kamille, pompelmoes, cubebbessen (peperig van aard) en groene 
kardemom (hoort tot de familie van gember). Licht infuus van natuurlijk rozenwater. Dit laat in de mond een 
zéér lichte, fijne, elegante toets achter.  Alweer een topgin! 
 

 

PIenaar Orient Gin: Een gin voor wie van een Oosters tintje houdt,  gemaakt van Zuid-Afrikaanse maïs, 
geïnfuseerd met botanicals die zorgvuldig zijn geselecteerd als ode aan de Oosterse specerijenhandel die de 
cultuur en de keuken van Kaapstad sterk beïnvloed heeft. Verfrissende gin boordevol kruiden en citrus, zoete 
vanille en sinaasappel aroma’s vullen de vurige Cassia, Gember en Allspice aan (Allspice= Piment = gedroogde 
bessen die aan kaneel, nootmuskaat, kruidnagel en peper doen denken). 

  
Jorgensen’s Gin: Deze gin is een reis door de rijkdom van Afrikaanse aromatische planten. Wilde, pittige 
jeneverbessen  uit Paarl vormen de hoeksteen van Jorgensen’s  Gin. De engelwortel, iriswortel en de 
kalmoeswortel geven een aardse toets aan deze gin. De smaak wordt uitgebreid dankzij de Afrikaanse wilde 
gember, koriander, zoethout en  bittere pitten van abrikoos.  In deze gin zitten ook zachte toetsen van zeste 
van limoen, Boegoe (Buchu), Aframomun Melegueta (Grains of Paradise uit Ghana), Pelargonium Graveolens 
(rose geranium) en Ohandua uit Kaokaland (Namibië).  Perfect te mixen met bvb. vermouth met of zonder 
groene olijven of met tonic.    

 

Jorgensen’s Hibiscus Gin volgt het recept van de gewone gin, maar er heeft een infusie met gedroogde 
hibiscus (gedurende 24u) plaats gehad. De hibiscus is fruitig en geeft aan deze gin ook zijn roze kleur. Deze 
gin kan perfect met tonic of met roze martini bvb.  

 

 

WESTCLIFF GIN:  Kort na de ontdekking van het goud in Johannesburg in 1884 kwam ook de productie van gin 
op gang in de hoofdstad. Westcliff brengt hulde aan de geschiedenis van het goud en wordt gemaakt met 
typische Zuid-Afrikaanse botanicals. Een zachte gin met vanille en florale aroma's. Serveer met een indian 
tonic of rozenbottel. 
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THE GENERAL’S GIN is een ode aan Little Tim, een moedige en zeer geliefde Zuid-Afrikaanse generaal die 
zijn troepen leidde in de slag van Passendale tijdens de eerste Wereldoorlog (1917).  
e gin wordt door een Belg in Zuid-Afrika volledig met de hand gemaakt en gedistilleerd in een oude 
operen ketel. De 7 verschillende botanicals zitten verborgen in het label… Het is een heel zachte gin met 
een pure smaak en citrusaroma's (citroen en sinaasappel). Een lichte peperige toets zorgt voor een mooie 
balans met de citrus. 

Ginifer Barrel Aged Chili Infusion Gin :  13 verschillende botanische kruiden uit de Faraday Market in 
Johannesburg (een markt met een fascinerende mengeling van traditionele geneeskunde en het geloof in het 
bovennatuurlijke...) 
Gin met  een infusie van Chili Peppers. Een assertieve, kruidige kick in de neus: groene peper en chiliachtige 
hitte. Groene paprika, oranje peer, koriander en zwarte peper en hints van gerookte paprika, sinaasappelschil, 
chipotle (=jalapeño) 

 
SIX DOGS KAROO GIN is een unieke en delicate gin van twaalf selectieve botanicals. De botanicals groeien 
op de boerderij, die drie verschillende bioregio's omvat, waaronder het succulente Karoo. Proef  jeneverbes 
en wilde lavendel uit de Karoo, gevolgd door verrassende citrustoetsen van limoen, Clemengold 
mandarijnen, citroen Buchu, cassia, kamille en Angelica. Samen vormen zij het hart van de gin terwijl de 
delicate bloem van de Acacia Thorn een ultieme zachte toets van zoetheid aan het geheel toevoegt.  Deze 
gin hoeft geen garnituur! 

 
 

GIANT GIN : 1 liter fles 
Gin de hand van wijnmaker Donovan Rall: Een frisse, kruidachtige jenever met elf 
botanicals, met fynbos- en citrustonen. Gin ontstond in Engeland in verschillende vormen 
vanaf het begin van de 17e eeuw. Tal van kleine distilleerders maakten de re-destillatie van 
mout met jeneverbes en andere botanische producten populair. Dit distillaat werd 
verkocht in apotheken als een medicijn voor nier- en maagkwalen, galstenen en jicht.  
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