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DISTILLED WITH PASSION IN BELGIUM

Sinds 2016 zijn we de uitdaging aangegaan om Luik in flessen
te gieten.

De jungle wordt uw speeltuin...

Onze gin heeft aile eigensehappen van een eehte Luikenaar:
Zaeht, warmhartig, eonviviaal en met karakter.

Wist u dat we aan Christoffel Columbus de ontdekking van
de ananas te danken hebben toen hij in 1493 in Guadeloupe
aankwam?

Voor de gesehiedenis: gin is een aleohol die gemaakt wordt op
basis van «péket», alcohol van jeneverbessen, een symbool van
onze luikse folklore.
We hebben beslist om er een hedendaags reeept van te maken
door hem een moderne toets te geven en een aromatisehe
frisheid.
Na vele pogingen, mengelingen, ontdekkingen, veel geduld en
vooral veel degustatiesessies onder vrienden hebben we een
subtiel evenwieht tussen aromas en kruiden gevonden waarmee
hem u presenteren: «UÈGIN»!

Ontdek met LIÈGIN JUNGLE deze exotische toverdrank en
ervaar de magie van de Caraïben en de expressiviteit van
Creoolse geuren... op zijn Luikse!
De geuren van manga en ananas uit LIÈGIN JUNGLE brengen
je naar prachtige tropische gebieden waar je altijd al van
gedroomd hebt. Wanneer u proeft, merkt u op het einde de
(biologische) munt voor een heerlijke frisheid!
De temperatuur zal stijgen met deze zeer ccvurige en caliente»
LIÈGIN!

Onze warmhartige gin bestaat vandaag uit versehillende
varianten. Elk is het resultaat van een zoektoeht naar de perfeete
mix tussen de smaakvoorkeuren van onze gesofistieeerde
eonsumenten en het volste respect voor de luikse ambaeht.
Hierdoor hebben we een originele en unieke gin die het meest
gewaardeerd wordt onder Luikenaars.
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Sublimeer deze smaakbeleving en serveer uw LIÈGIN JUNGLE
met toetsen van ananassmaak, gemaakt door de ambaehtelijke
snoepfabrikant van Bonbons de Grand-Mère®, die de aan
wezigheid en de finesse ervan versterken..
Serveer met ijs en een neutrale of mediterrane tonie om aile
exotisehe aroma's naar boven te halen.
Durf zeker ook eens Pink Pepper tonie te gebruiken, om je
pikante avonden nog heter te maken!

HANDELSBENAMING:LIÈGIN JUNGLE
INHOUD:50 CL
ALC.:40%
EAN:5413214100476
FLESSEN PER KARTON:6
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