GIN

(50 ml gin + tonic fever tree tonic) incl.

*Gordon’s Gin
De verfrissende jeneverbes vormt het hart van Gordon’s Gin. Deze basis krijgt zijn eigen smaak door het mengsel van natuurlij ke kruiden en
specerijen, de zogenaamde ‘botanicals’. Een lichte citruszweem vervolmaakt het geheel. De gin is twee keer gedistilleerd voor een hogere
zuiverheid en de opname van de plantaardige ingrediënten. Al in 1858 werd gin gemengd met tonic en het is nog steeds de meest smaakvolle
combinatie.
Geserveerd met Citroen,steranijs,appel,munt,komkommer
Fever Three premium indian
-------------------

€ 6.80

*Bombay Sapphire
Bombay Sapphire is een karakteristieke gin, die smaakt zoals geen ander. Het smaakt heel fruitig en alle kruiden en specerijen komen langzaam door
als u de gin iets langer in de mond houdt. De smaak van Bombay Sapphire wordt gemaakt door een proces genaamd ‘’Vapour Infusion’’. Hieronder
verstaat men dat de smaken van de kruiden opgenomen worden door de alcoholdampen in de distillatieketels, waar de kruiden boven in de rand
worden geplaatst.
Geserveerd met Citroengras,zwarte peperbollen
Fever Three premium indian

€ 8.30

-----------------*Van Gogh

Botanicals: koriander en zoethout uit het midden-oosten, angelicawortel en jeneverbessen uit Nederland, piment uit west-Afrika, amandelen uit Spanje,
citroenen uit de Verenigde Staten, cassia (kaneel) uit India, liswortel uit Zuid-Europa en cubebe peper (staartpeper) uit Indonesië.
Complexe gin met zachte afdronk met tonen van citroen en amandel.
Geserveerd met lemoen,zoethout,kaneel
Fever Three premium indian

----------------

€ 10.90

*Bobby
Bobby's Dry Gin is een geurige en complexe gin, gemaakt met een combinatie van lokale en exotische kruiden. Kruidig en warm in de neus, een verse
uitbarsting van citrus en kruiden met een licht peperige afdronk. Traditionele Indonesische kruiden en specerijen geven Bobbys Dry Gin zijn uniek
smaakprofiel. Ze gebruiken alleen de beste kruidnagel, koriander, citroengras en cubeb peper om de karakteristieke smaak van Bobby's te creëren.
Geserveerd met kruidnagel,sinasappel,citroengras
Fever Three premium indian
----------------

€ 12.80

*Hendrik’s
Met overheerlijke jeneverbessen smaak overheerst de genever smaak als dominante in je mond. Daarnaast is, net als bij de crisp cucumber, bewust
gekozen voor de smaak van komkommer die absoluut bij gin past en het verfrist met een heerlijk onbetwiste vulling in de maag met de smaak van gin.
Omdat komkommer zo een bekend passend ingrediënt is van gin, zou je denken dat hier rekening mee geworden zou worden met de volgende
ingrediënten. Wat ook daadwerkelijk is gebeurd maar het resultaat kwam uit op Bulgaarse rozen. Wat denk ik niet veel mensen hadden verwacht, toch
maakt het de smaak er niet minder op. Integendeel het versterkt de neutrale tonen van jenever met florale tonen waardoor de komkommer extracten
meer opvallen. Ontzettend slim gedaan van deze makers
Geserveerd met Komkommer,jeneverbes,citroen,lemoen
Fever Three premium indian
----------------

€ 11.50

*Pere Albert Strawberry
Duidelijke geur van rijpe zoete aardbeien.
Zeer toegankelijke zachte fruit gin.
Zachte kruidigheid en licht zoet van smaak.
Visueel prachtige resultaat!
Geserveerd met lemoen,jeneverbes,aardbei,zoethout
Fever Three premium indian

€ 10.90

BOTANIC PREMIUM GIN

Botanic Premium Gin is een heerlijke Spaanse gin. Tot zijn ingrediënten behoren Boeddha’s Hand, jeneverbes, mandarijn, tijm, koriander, citroen,
kardemom, kaneel, pepermunt, amandel, anijs, mango, kamille en oranjebloesem. Het eerste wat je opvalt is dat deze Spaanse Gin een aantal
heerlijke citrus extracten er in heeft zitten maar tegelijkertijd ook kruidige tinten bevat. De Boeddha’s Hand is afkomstig uit China en India en
zorgt er voor dat de Premium een behoorlijk frisse impuls meekrijgt.
Geserveerd met: jeneverbes,tijm,citroen,kardemon,kaneel,steranijs
Fever Three mediterranean
………………..

€14.75

PINK 47 GIN
Pink 47 Gin is een juweeltje onder de Gin, Pink 47 is een gin waarbij gebruik is gemaakt van de beste ingrediënten die er te verkrijgen zijn.
Gedistilleerd van 12 botanische ingrediënten die allen zorgvuldig zijn geselecteerd ongeacht de kosten ervan om deze te behalen, zo komen de
juniper bessen uit Italië, de amandelen uit Spanje die weer gebalanceerd worden door nootmuskaat uit West-Afrika en verschillende exotische
kruiden uit de Arabische wereld.
Geserveerd met: jeneverbes,limoen,munt,framboos
Fever Three elderflower

………………..

€ 10.70

COPPERHEAD BLACK BATCH
Copperhead is de perfecte balans tussen 5 verschillende ingrediënten: jeneverbessen, kardemom, engelwortel, korianderzaad en
sinaasappelzeste. Aan de Copperhead Black Batch werden ook nog eens vlierbessen en zwarte thee toegevoegd die bekend staan om hun helende
werking op het immuunsysteem.Die special limited edition wordt voorlopig exclusief geserveerd in een vijftigtal horecazaken.
Geserveerd met: jeneverbes,sinasappel,kardemon,nootmuskaat,limoen,citroen,tym
Fever Three premium indian

…………………

€ 19.75

BUSS N°509 ELDERFLOWER GIN

Een Belgische gin gemaakt van vlierbloesem, de fijnste kruiden en een premium spirit. De vijfde Antwerpse gin van Serge Buss is natuurlijk op
smaak gebracht met verse botanicals.
Buss N°509 Elderflower is de vijfde gin van Serge Buss met verse botanicals en van Belgische origine, geïnspireerd door passie en kennis. Buss
heeft de fijnste kruiden en vlierbloesem gemixt met een premium spirit om een gin te creëren die extreem vol van smaak is. De gin is perfect
geschikt als aperitief of digestief. Buss N°509 is een handgemaakt product. Er werden geen machines gebruikt en er werden geen additieven (zoals
suiker, kleurstoffen of kunstmatige smaakstoffen) toegevoegd.
Geserveerd met: Jeneverbes,sinasappel,vanille,zoethout,kardemon,limoen
Fever Three elderflower

………………….

€ 14.90

BULLDOG GIN
Bulldog Gin is in 2007 gelanceerd door een voormalige investeringsbankier. De twaalf exotische botanicals komen uit acht landen en
weerspiegelen de talloze reizen die de bankier voor zijn werk maakte. Volgens hem ontbrak een stoere, maar toch zachtaardige gin nog in het
aanbod. “Mixed with everything, surrenders to nothing”, luidt het motto, en de ontembare en onconventionele Britse bulldog die de makers
inspireerde, is Winston Churchill. De gin wordt vier keer gedistilleerd en komt in een vreemde fles met een hondenhalsband.
Geserveerd met: jeneverbes, peperbollen ,Citroen,steranijs,lavendel,zoethout
Fever Three premium indian

€ 12.90

Nordés Gin
Nordes gin is een Spaanse gin uit Galicië die de naam dankt naar de frisse noordelijke wind. Nordes wordt gemaakt van 15 botanische kruiden:
jeneverbessen, citroengras, citroenschil, bladeren van de eucalyptus, kardemom, salie, kinine, gember, zeekraal, hibiscus, munt, zoethout en
thee.
Het speciale aan deze gin is dat men bovenop de 15 botalicals een distillaat toevoegt van Albariño wijn. Albariño is dé druivensoort van het
Galicische gebied Rías Baixas. Gelegen in het uiterste noordwesten van Spanje.
Albariño wijn is één van de duurste witte top wijnen uit Spanje. De wijnen kunnen getypeerd worden als bloemig met perzik, abrikoos en andere
tropische vruchten.

Geserveerd met Laulierblad,citroen,zoethout,citroengras,jeneverbes
Fever Three elderflower

n

€ 13,35

Gin Mare
Mediterraan in hart en nieren. Gin Mare koppelt vier ongewone zuiderse ingrediënten– arbequina-olijven, basilicum, rozemarijn en tijm aan de
klassieke botanicals jeneverbes, koriander, kardemom en citrusfruit. De gin wordt in oplages van 250 liter gestookt in een achttiende-eeuwse
kapel. Vroeger stond de kapel op het strand en gingen de vissers er bidden. Gin Mare verplaatste de kapel en bouwde ze steen voor steen weer
op. De distilleerderij is gevestigd in een vissersdorp aan de Costa Dorada, op 50 kilometer van Barcelona. De trots van de streek is de kleine,
bijzonder olierijke en smakelijke arbequina-olijf.

Geserveerd met Tym,Rozemarijn,citroen,jeneverbes,kardemon,sinasappel
Fever Three mediterranean

€ 14

Monkey 47
Monkey 47 is een complexe gin uit het zwarte woud (Duitsland) die, zoals zijn naam al prijs geeft gemaakt is van 47 botannicals met een
alcoholpercentage van 47%. De Monkey 47 gin werd geïnspireerd op traditionele Britse Gin-recepten en werd grotendeels aangevuld met lokale
botanicals uit het Zwarte woud. Elke fles heeft zijn eigen nummering waarbij ook de datum van botteling vermeld staat. Deze gin rijpt 100 dagen
in vaten van aardewerk en wordt gecommercialiseerd door Black Forest Distillers.

Gesreveerd met Rozemarijn,pompelmoes,limoen,jeneverbes,lavendel
Fever Three premium indian

€ 13,35

Tanqueray Gin Ten
In 2000 kwam deze stevige klepper op de Amerikaanse markt. Dankzij de toevoeging van kamille en drie vers gesneden citrusvruchten is deze
gin ondanks zijn 47,3% alcoholvolume tot zacht en rond. De gin dankt zijn naam aan de kleine ketel 'Tiny Ten' genaamd, waarin de eerste van
de vier distillaties gebeurt.

Geserveerd met Pompelmoes,jeneverbes,zoethout,citroen,koriander
Fever Three premium indian

€ 12,75

Filliers Dry Gin 28
Filliers, de bekendste jeneverstokerij van ons land, lanceerde vorig jaar hun eerste gin. De ‘28’ verwijst naar het aantal botanicals dat gebruikt werd.
Naast de meer klassieke ingrediënten zoals de jeneverbes, koriander en citroen werd er ook gewerkt met oranjebloesems, kardemom,
lavendelbloesems, gember, gentiaanwortel en angelicawortel.
Filliers is trots op zijn Belgische roots en kiest daarom voor hop van eigen bodem, deze heeft namelijk een typische en aparte bitterheid die zich
perfect leent tot deze gin.

Geserveerd met Jeneverbes,kardemon,citroen, sinasappel,lavendel
Fever Three premium indian

€ 9,80

Voortrekker
Voortrekker gin is een Nederlandse gin met een aantrekkelijke oranje kleur, samengesteld uit 8 botanicals: zoethout, vanille, engelwortel,
gember, verse sinaasappels uit Zuid-Afrika, Nederlandse jeneverbessen, citroenschil en korianderzaad. Voortrekker gin wordt gedistilleerd in
koperen ketels met een inhoud van 200 liter die met de hand werden gemaakt. Het alcohol distillaat is 100% afkomstig van een tarwe beslag en
wordt drie keer gedistilleerd.
Geserveerd met: jeneverbes,zoethout,sinasappel,koriander
€ 14.90

Fever Three medititerranean
----------------

Bankes
De Bankses Gin is en op en top kwalitatieve London Dry gin, er zit passie, kwaliteit, innovatie en enkel natuurlijke ingrediënten in en dit al meer
dan 300 jaar. Deze Engelse gin van Birmingham is zorgvuldig gedistilleerd in traditionele koperen ketels met een subtiele blend van 10
verschillende botanicals van over de hele wereld. Onder andere jeneverbes, korianderzaad, sinas en citroen samen met exotische specerijen. Een
sprankelende frisse citrus gin met kruidige fruitige toets. Ideaal als gin tonic mix met een neutrale toni
Geserveerd met:kaneel,jeneverbes,citroen,zoethout,lemoen,sinasappel
€ 8.70

Fever Three mediterranean
-----------------

PJ Frooninckx Raspberry
De PJ raspberry gin is een nieuwe fruit gin met een fel zoet parfum van frambozen. Het verassende zit hem in de smaakt.
Dit komt doordat men de frambozen mee laat distilleren. Anders dan dat de geur doet vermoeden is de rasberry gin de
droogste uit het PJ gin gamma. Er werd geen suiker toegevoegd en de kleur is 100% natuurlijk. De geur doet je een beetje
denken aan en 'Pomme d'amour' op de kermis.
Geserveerd met: Framboos,munt,jeneverbes
€14.90

Fever Three mediterranean

------------------

Gold Gin 999.9
Hij mengde tangerine, amandelen, gember, viooltjes, koriander, angelica wortel, kaneel, gentiaan, klaproos en natuurlijk jeneverbessen in de gouden
ketel om een unieke gin te creëeren. Op de neus komen eerst de jeneverbesjes op de voorgrond, met daarna de citrus en de florale noten. Op de tong
smaakt hij eerst bitter door de kaneel met erna subtiele tinten van vanille. Door de aanwezigheid van de kaneel, verkrijgt met ook de gouden
kleur van de gin.
Geserveerd met: jeneverbes,vanille,
€ 16.50

Fever Three mediterranean

-----------------

Brokers
De gin zelf is gebaseerd op een recept dat rondzwerf van in de 18de eeuw. Net zoals het recept is de destileerdij ook al zo’n 200 jaar oud.
Broker’s gin is een op tarwe gebaseerde gin die vijf keer gedestilleerd wordt op koperen ketels. De botanicals worden over heel de wereld
verzameld om deze premium London Dry gin te maken. Zo gebruiken ze koriander (Bulgarije), appelsienen (Spanje), zoethout (Sri Lanka),
nootmuskaat (India), kaneel (Madagascar) en jeneverbes (Macedonië).
Geserveerd met: sinasappel,kaneel,zoethout,jeneverbes,citroen
Fever Three premium indian

€8.70

Buss 509 Pink grapefruit
Op de tong is het een zeer fruitige zachte gin met een frisse toets. Ook de aroma’s brengen dit zachte, zoete naar voor. Deze prachtige gin wordt
artisanaal gemaakt, er worden geen smaak- en kleurstoffen toegevoegd.
Geserveerd met: jeneverbes,zoethout,kardemon,sinasappel,citroen,pompelmoes
Fever Three mediterranean

€ 14.90
***********************

Buss 509 Raspberry
BUSS N°509 is de enige fruitige gin op de markt, van Belgische bodem, geïnspireerd door passie en de nodige kennis. Deze gin, ontstaan in
Antwerpen, wordt gemaakt van verse frambozen, de fijnste kruiden en een premium spirit. Het resultaat is een fruitige gin, vol van smaak, die zich
perfect leent voor zowel aperitief als digestief.Buss N°509 wordt artisanaal gedistilleerd, er komen geen machines aan te pas en er worden
bovendien geen additieven (zoals suikers, smaak- en kleurstoffen) toegevoegd.Bedenker van deze fruitige, zoete gin Serge Buss - van Bar Bounce
op het Zuid in Antwerpen - weet wat gintonicliefhebbers lusten en creëerde een heerlijke gin die iedereen zal smaken
Geserveerd met: framboos,munt,zoethout,sinasappel
Fever Three mediterranean

€ 14.90
**********************

Save The Queen
Keuze: Brussel-Gent-Antwerpen
Deze Save the Queen gin is gemaakt met honing uit Gent.of brussel of antwerpen naar u keuze,Twee jonge imkers uit Aalst kregen het idee om de
verse honing toe te voegen aan gin.De heerlijke gin wordt in kleine batches gedistilleerd door stokerij De Moor.Save the Queen bevat 14
botanicals en wordt in een traditionele koperen pot gedistilleerd.Een zachte gin die je puur kan drinken of mixen met een lichte tonic.
Geserveerd met: Munt,jeneverbes
Fever Three: indian premium

€ 14,90
***********************

Marula
Thomas Wuyts en zijn kompaan Tim Willekens wilden een unieke gin creëren voor ginliefhebbers die een voorkeur hebben voor zoetere gins.
Door toevoeging van de m rula vrucht wisten ze dit te bekomen
De marula vrucht groeit in afrika en wanneer de vrucht rijp is valt het uit de boom eten olifanten deze op. Door de gisting in de vrucht worden
deze kolossenmeteen dronken.
In de mond een zeer fruitige en zoet gin met toch een kruidige afdronk.Marula gin heeft hinten van bosvruchten en zoete appelsienen.
Geserveerd met: Sinasappel,jeneverbes,pompelmoes,lavendel
Fever three Clemantine

€ 14.90

Bekijk zeker onze Nieuwe gin van de week

Al onze Gins worden zeer zorgvuldig afgewerkt
Begrijp dan ook dat we één minuut later niet terug
aan u tafel kunnen staan
dank u voor u begrip

