
GINETICAL THE WOODED EDITION 43% Vol. 

Op de World Gin Awards in Londen bekroond tot WORLD’S BEST 
MATURED GIN 2018 ! 

Het speciale aan The Wooded Edition is dat de gin rijpt in eiken whisky 
Bourbon vaten. 

Als basis werd The Royal Edition gebruikt. Het alcoholpercentage werd 
opgetrokken tot 43%, en een aantal kleine wijzigingen zijn gebeurd in de 
samenstelling van de botanicals.  

Het resultaat is zacht, evenwichtig met een complex karakter, en amber 
van kleur. 

Warme, zachte toetsen van caramel en vanille, ondersteund door een frisse 
kruidigheid en een discrete honingtoets in de afdronk.  

Deze gin kan puur gedronken worden, maar is ook lekker met een neutrale 
tonic.  

Prijs: € 25,50/35 cl  -  € 45,95/70 cl  -  € 54,95/70 cl met 2 glazen in 
geschenktube 

GINETICAL THE ROYAL EDITION 40% Vol. 

Artisanale Belgische gin gemaakt van de fijnste botanicals.  

Een 12-tal klassieke kruiden met een delicate toets van wilde gagel (Myrica gale). De 
aromatisch geurende struik komt van nature voor in ‘Bosland’, Limburg, regio Lommel 
en Hechtel. De kleine steenvruchten bevatten veel etherische olie.  

De vruchten van wilde gagel worden door boswachters met de hand geplukt en aan 
de stokerij bezorgd, die over een zuivere bron beschikt waardoor enkel heel zacht 
water gebruikt wordt. 

Het resultaat is pittig & kruidig met toetsen van den, zwarte peper, honing & een zeer 
discrete anijstoets. 

Prijs: € 23,95/35 cl  -   € 42,95/70 cl  -  € 51,95/70 cl met 2 glazen in geschenktube 

VERMOUTH 17% Vol. 

Een complexe Vermouth door de 21 botanicals 
die gebruikt worden, een Vermouth die net iets 
anders is. 

Aroma’s van appelsienzeste, kamille met een 
discrete toets van munt en gember ... 

Het resultaat is fris, complex, zacht, met een heel 
mooi evenwicht tussen licht zoet en een bittertje 
in de afdronk. 

Deze Vermouth kan on the rocks gedronken 
worden, maar is ook lekker met een neutrale 
tonic, of met bubbels, of met campari … vraag 
naar onze shaking ideas. 

Prijs 75 cl: 25,50 € 
 

Vermelde prijzen zijn incl. BTW, geldig tot 30/6/18 

Noordhoutstraat 75, 9031 Drongen, T 0494 244 188, info@wijnhuis75.be, www.wijnhuis75.be 


