GIN DRINKS ON TOP
Cele mai frumoase momente încep cu un mix deosebit
de Gin Premium Artizanal și ingrediente exotice

SIX IN THE MIX

Alege povestea care vorbește despre stilul tău!

FLOWER POWER

250 ml / 39 lei

KING OF COOL

250 ml / 39 lei

gin premium Hendrick’s cu note florale, asortat cu Lamb & Watt
Cucumber, petale de trandafiri și castraveți

faimosul gin Monkey 47, într-o formulă ilegal de fermecătoare, cu
Lamb & Watt Original, lămâie și lime

TONIC MANGO TEN

RANGPUR LIME

250 ml / 39 lei

250 ml / 39 lei

talent scoțian artizanal, sub formă de Tanqueray No. Ten, cu
balonașe tonice gingașe, mango, lămâie și puțin piper

gin nobil Tanqueray infuzat cu lime din Rangpur, bergamotă, fresh
de lime și Lamb & Watt Naturally Light

SUMMER LOVE

HELLO YELLOW

250 ml / 39 lei

250 ml / 39 lei

super premium Gin Mare din Spania, înnobilat cu Lamb & Watt
Naturally Light și emoții de la malul mării precum ienupăr, anason,
piper roșu, lămâie și lime

gin Whitley Neill infuzat cu gutuie, Lamb & Watt Original, gutuie
caramelizată și rozmarin

SUPER PREMIUM CRAFTED GINS

WATERS WITH A TONIC SPIRIT

TANQUERAY NO. TEN

LAMB & WATT ORIGINAL

sortimente rare, realizate artizanal, adevărate opere de artă

40 ml / 31 lei

o poveste prețioasă începută ca experiment
în al 10-lea vas al distileriei scoțiene Tanqueray

TANQUERAY RANGPUR GIN

200 ml / 14 lei

apă minerală din cele mai vechi izvoare din Lake District
și aromă tonică obținută exclusiv din ingrediente naturale

40 ml / 27 lei

un gin cu suflet fresh și o rețetă aparte,
infuzat cu lime din Rangpur

GIN MARE GIN

fresh la cel mai înalt nivel

LAMB & WATT NATURALLY LIGHT

200 ml / 14 lei

același gust natural autentic de apă tonică premium,
dar cu un conținut scăzut de calorii

40 ml / 31 lei

LAMB & WATT CUCUMBER

200 ml / 14 lei

emoții mediteraneene de pe malurile însorite ale Spaniei,
gust infuzat cu măsline, rozmarin și busuioc

un sortiment aparte pentru caracterul răcoritor dat de
castravete și de sucul dulce al merelor verzi Granny Smith

MONKEY 47

LAMB & WATT HIBISCUS

40 ml / 31 lei

cel mai romantic gin din lume, provenit dintr-o pasiune secretă și
47 de plante culese din munții Pădurea Neagră

HENDRICK’S

40 ml / 31 lei

ginul Super Premium al Scoției, infuzat cu castravete,
petale de trandafir, piper alb, lămâie și note florale

WHITLEY NEILL QUINCE FLAVORED

200 ml / 14 lei

o apă tonică particulară pentru modul în care gustul
poartă note florale și o tușă de dulceață

40 ml / 31 lei

gin artizanal cu infuzie de gutuie produs de o familie
cu experiență din 1762
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GIN DRINKS ON TOP
The most beautiful moments start with a special mix of
Premium Artisanal Gin and exotic ingredients

SIX IN THE MIX

Choose the story that speaks about your style!

FLOWER POWER

250 ml / 39 lei

KING OF COOL

250 ml / 39 lei

Hendrick’s Scottish premium gin with floral notes, matched with
Lamb & Watt Cucumber, rose petals and cucumbers

the famous premium Monkey 47 gin, within an illegally charming
recipe with Lamb & Watt Original, lemon and lime

TONIC MANGO TEN

RANGPUR LIME

250 ml / 39 lei

250 ml / 39 lei

Tanqueray No. Ten crafted Scottish gin with soft tonic bubbles,
mango, lemon and a little bit of black pepper

noble Tanqueray gin infused with Rangpur lime, bergamot, lime,
fresh juice and Lamb & Watt Naturally Light

SUMMER LOVE

HELLO YELLOW

250 ml / 39 lei

250 ml / 39 lei

Gin Mare from Spain, enriched with Lamb & Watt
Naturally Light and seaside emotions, like juniper, anise, red
pepper, lemon and lime

Whitley Neill Quince Gin, Lamb & Watt Original, caramelized
quince and rosemary

SUPER PREMIUM CRAFTED GINS

WATERS WITH A TONIC SPIRIT

TANQUERAY NO. TEN

LAMB & WATT ORIGINAL

rare assortments, handcrafted, true works of art

40 ml / 31 lei

a precious story started as an experiment
inside the 10th distilling pot of Tanqueray Distillery

TANQUERAY RANGPUR GIN

200 ml / 14 lei

mineral water from the oldest springs in the Lake District and
tonic flavor obtained exclusively from natural ingredients

40 ml / 27 lei

a gin with a fresh soul and a special recipe,
infused with Rangpur lime

GIN MARE GIN

fresh at the highest level

LAMB & WATT NATURALLY LIGHT

200 ml / 14 lei

the same authentic natural taste of premium tonic water but with
a low calories content

40 ml / 31 lei

LAMB & WATT CUCUMBER

200 ml / 14 lei

Mediterranean fellings coming from the sunny shores of Spain,
infused with olives and rosemary

a special assortment for the refreshing character given by
cucumber and the sweet juice of green apples Granny Smith

MONKEY 47

LAMB & WATT HIBISCUS

40 ml / 31 lei

the most romantic gin in the world, a secret passion and 47 plants
originated from Black Forest mountains in Germany

HENDRICK’S

40 ml / 31 lei

Scotland’s super premium gin, infused with cucumber, rose petals,
white pepper and lemon

WHITLEY NEILL QUINCE FLAVORED

200 ml / 14 lei

a particular tonic water for the way the taste bears floral notes
and a touch of sweetness

40 ml / 31 lei

gin of noble origin infused with quince
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