Elstar Appel Gin
Betuwe - Nederland
Deze gin is ontstaan door kennis en vakmanschap

Proefnotitie

te combineren, chef-kok en exploitant Gerard

Deze zijdezochte Gin heelt een

Kerkhof! heeft deze gin in samenwerking met een
Belgische distilleerderij ontwikkeld toen zijn
restaurant i.v.m. Covid-19 (tijdelijk) moest sluiten.

duidelijke aroma van Elstar
Appel en diverse botonicols.
Een volmondige smaak met
zijdezachte en intenslange
afdronk. Wij adviseren een

'Gin-tonic is een bijzonder smaakvolle aperitief

neutrale tonic te serveren naast

tijdens de zomer -en wintermaanden, door
toevoeging van diverse botanicals en de Betuwse

deze Gin.

Elstar Appel krijg je een bijzonder fijne

Houdbaarheid

smaaksensatie in het glas!'. De gin is regionaal

Tot twee jaar no openen,

bijzonder goed ontvangen en heeft haar TV

uiteraard gesloten bewaren.

debuut al gemaakt! Dat kunt u hier terugkijken.

https://www.agf.nl/article/9253654/hoe-wordt-gin-van-elstars-uit-de-betuwe-gemaakt/

Betuv,e Liefde! Gin
Betuwe - Nederland
Deze gin is ontstaan door kennis en vakmanschap

Proefnotitie

te combineren, chef-kok en exploitant Gerard

Deze zijdezochte Gin heelt een

Kerkhof! heeft deze gin in samenwerking met een

duidelijke aroma van kruidige

Belgische distilleerderij ontwikkeld toen zijn
restaurant i.v.m. Covid-19 (tijdelijk) moest sluiten.
'Gin-tonic is een bijzonder smaakvolle aperitief
tijdens de zomer -en wintermaanden, door
toevoeging van diverse botanicals krijg je een
bijzonder fijne smaaksensatie in het glas!'.

botanicols en veel lrecheur. Een
volmondige smaak met
zijdezochte en intenslange
afdronk. Wij adviseren een d ry
tonic te serveren naast deze
Gin.

Houdbaarheid
Tot twee jaar na openen,
uiteraard gesloten bewaren.

Betuv,e Wild! Gin
Betuwe - Nederland
Deze gin is ontstaan door kennis en vakmanschap

Proefnotitie

te combineren, chef-kok en exploitant Gerard

Deze zijdezochte Gin heett een

Kerkhof! heeft deze gin in samenwerking met een

duidelijke aroma van

Belgische distilleerderij ontwikkeld toen zijn

Sinaasappel en diverse
botanicols. Een volmondige

restaurant i.v.m. Covid-19 (tijdelijk) moest sluiten.

smaak met zijdezachte en

'Gin-tonic is een bijzonder smaakvolle aperitief

intenslonge afdronk. Wij

tijdens de zomer -en wintermaanden, door
toevoeging van diverse botanicals en

adviseren een kruidige tonic te
serveren naast deze Gin.

Sinaasappel krijg je een bijzonder fijne

Houdbaarheid

smaaksensatie in het glas!'.

Tot twee jaar na openen,
uiteraard gesloten bewaren.

