AROUND THE GIN WORLD

Spoznajte históriu ginu, objavte nepoznané
druhy ginu alebo vyskúšajte rôzne toniky
k nájdeniu toho pravého gin toniku pre vás.

London Dry
Najrozšírenejší druh ginu na svete ktorý začal písať svoju
históriu už v 17. storočí. Zaujímavosťou je že gin tohto
druhu nemusí byť výnimočné suchý ani vyrobený výlučne
v Londýne. BLOOM prémiový gin pochádzajúci z Londýna
je inšpirovaný skutočnou krásou prírody. Pochádza z dielne
Joanne Moore. V gine spojila dokonalé kvetinové tóny
obohatené o harmanček a pomelo. Ideálny gin k toniku
a jahodám.

Contemporary gin
Giny, u ktorých prevyšuje borievkový základ iná zložka.
Častokrát je to bylina, korenie či dokonca kvet. Tento
úchvatný španielsky gin inšpirovaný stredomorskými
chuťami sa vyrába z rastlín ako olivy arbequina, rozmarín,
tymián, bazalka a mandarínky. Výsledkom je úchvatný
nápoj, ktorý získal veľké chvály od kritikov.

Barrel Aged
Giny ovplyvňované sudmi a sladkými tónmi. Doba zrenia je
od pár mesiacov až po 10 rokov. Od múdrych myslí
a talentovaných rúk, ktoré nám priniesli Dictador Rum,
prichádza zrelý Kolumbijčan. Pomocou rastlinného výberu
na báze limon mandarino, hybridu medzi mandarínkou,
pomarančom a citrónom, vytvorili úžasný gin s výrazným
citrusom a dali mu veľkolepý názov Poklad (Treasure). Po
destilácii zreje 35 týždňov v rumových sudoch, vďaka čomu
sa zvýraznia a zaguľatia jeho chute.

Sloe Gin
Ginový základ plus trnky. Viac likér ako gin, avšak veľmi
obľúbený pre svoju ľahkosť a ovocné tóny. Monkey 47 Sloe
gin je pikantný, komplexne vyrobený alkohol, ktorý vznikol
macerovaním čiernych lesných trniek po dobu troch
mesiacov.

COGNAC vs BRANDY

Metaxa
K výrobe Metaxy sa používajú slnkom vysušené vínne
bobule hrozna troch druhov, ktoré sa destilujú a zrejú
minimálne tri roky v dubových sudoch. Počet rokov zrenia
je na fľašiach označený počtom hviezdičiek. Po skončení
procesu zrenia sa destilát mieša s archívnymi ročníkmi
muškátových vín a tajnou zmesou gréckych bylín.

Sarajishvili
Gruzínske brandy Sarajishvili XO sa vyrába podľa klasickej
technológie z pätnástich rôznych brandy z jedinečnej
zbierky Davida Sarajishviliho. Priemerný vek týchto
alkoholov je 14 - 18 rokov, no jeho zloženie je tiež obohatené alkoholmi starými až 30 rokov

Godet Ice cognac
Hoci píše prémiová značka francúzskych koňakov Godet
svoju históriu už od roku 1782, jej korene siahajú ešte
hlbšie. V marci 2008 podnikol Jean-Jacques Godet cestu
plachetnicou na Južný Pól. Godet Antarctica vznikol ako
pocta k tejto výnimočnej udalosti. Jean-Jacques Godet sa
nechal inšpirovať predovšetkým čistotou a rýdzosťou
tamojšej krajiny a vytvoril tento priezračný nápoj.

Courvasier
Courvoisier je medzi štyrmi hlavnými koňakovými domami
na svete. Legenda hovorí, že cisár Napoleon sám vybral
Courvoisier ako jeho preferovaný koňak a Courvoisier sa
preto často nazýva ako "Napoleonov koňak". Firma
pochádza z roku 1828 a od tej doby má svoje sídlo
v mestečku Jarnac. S prestížnymi fľašami ako Courvoisier
Napoleon alebo Josephine sa Courvoisier pohybuje
v hornej časti trhu s luxusnými liehovinami.
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