
DANSK SMAGEKASSE
G I N  &  T O N I C  M E N U

BeGin Original Blend & 
Wild Botanical

Vrads Earth Gin &
Wild Botanical

Benchmark 52 &
F/T Indian Tonic

Syv Sind - Første Sind &
San Pellegrino Tonica

BeGin Espresso/Orange &
San Pellegrino Tonica
5 cl BeGin Espresso/Orange
15 cl San Pellegrino Tonica

Garnish: Appelsin
Godt med is!

5 cl Syv Sind - Første Sind
15 cl San Pellegrino Tonica

Garnish: Lime
Godt med is!

5 cl Vrads Earth Gin
15 cl Imperdibile Wild Botanical

Garnish: Lime
Godt med is!

5 cl Benchmark 52
15 cl Fever Tree Indian Tonic

Garnish: Citron
Godt med is!

5 cl BeGin Original Blend
15 cl Imperdibile Wild Botanical

Garnish: Blodappelsin
Godt med is!



DANSK SMAGEKASSE
GIN-OTEKET

Benchmark 52

Vrads Earth Gin

BeGin Original Blend

Syv Sind Første Sind

BeGin Copenhagen er et dansk økologisk destilleri, som laver smagskraftige gin.
Det du ser er hvad du får, hvilket også er tilfældet med deres Original Blend.

En fantastisk afrundet gin, som kan nydes "on the rocks", men selvfølgelig også som
en G&T.  Fremtrædenede noter af citrus og Peber. Enjoy!

Vrads Destilleri Earth Gin byder forår og sommer velkomment med en lækker
frugtagtig smag, sprøde og gyldne noter af æble, pære, kvæde og et twist af friske

lærkenåle. Som en bonus, planter de et træ for hver solgte gin!

Benchmark 52 er dansk ein, med mange lag, af dyb Umami gin smag. Lag efter lag
pibler frem i takt med at den drikkes. et er en stærk gin, med en meget afrundet

spiritus, de mange lag af smag, lader dig finde nye noter i lang tid efter du har taget
den tår. 

Syv Sind Første Sind er som navnet antyder den første gin i en lang række. Der er
tale om en utroligt velafbalanceret gin, gin tager sit udgangspunkt i enebær,

koriander, angelikarod. Oven på er der så bygget et lag med ekstra smage, aromaer
og nuancer, der er nemlig brugt kardemomme, kamille, havtorn og citronskal

BY GINBUTIKKEN.DK

BeGin Espresso/Orange
Du får med BeGin Espresso-Orange en gin, hvor du først og fremmest bliver blæst

bagover af den fine sødme fra safte appelsiner. Herefter får du en rund og
nærværende smag af finristet kaffe. Kaffen kommer fra et lokalt samarbejde med

Køge Kafferisteri, der har udmærket sig ved at lave fantastisk kaffe på 100%
arabica-bønner!


