Blackcurrant Highball.
En frisk gindrink med smak av svartvinbär och ingefära.

1

Cocktail

Ingredienser:
4 cl Hernö Black Currant
2 cl Hernö Navy Strenght Gin
2 cl limejuice
Thomas Henry Ginger Beer
Svartvinbär
Mynta
Gör så här:
1. Häll alla ingredienser utom Ginger Beer i ett highballglas.
2. Toppa med Thomas Henry Ginger Beer.
3. Garnera med svartvinbär och mynta.

Spara i lista

Hernö Blackcurrant
Systembolagsnummer: 81616

348,00 kr

Fräsch doft av svarta vinbär med syrliga toner, svartvinbärssylt och
lätt blomstersötma. Tydlig smak av enbär och komplexa smaker av
svarta vinbär som stegvis träder fram. Kraftfull smak av svarta
vinbär och sötma med lätta toner från de gröna bladen. Finishen
dröjer sig kvar, torrt och syrligt som följs av nötighet.

Spara i lista

Hernö Navy Strength
Systembolagsnummer: 86428

390,00 kr

Hernö Navy Stenght Gin har en kraftfull enbärsdoft med väldoftande
citrus, frisk och en aning pepprig ton. Smaken leds av sav och
krispiga enbär som följs av kryddig citrus och vårblomster. Kraftfull
smak med lättdrucken textur och värme. I eftersmaken finner vi
peppar, kryddighet och fyllig värme, lång och mjuk finish.

Thomas Henry Ginger Beer
15,95 kr

Thomas Henry Ginger Beer är gjord med noga utvalda ingredienser
och bjuder på en unik smakupplevelse; stark och överraskande
kryddig.

Se också

Gin & Pink Grapefruit.
I Gin & Pink Grapefruit hittar du en bra gin från Hernö, en bitter och tonicvatten
med smak av grapefrukt. En härligt frisk drink med bett.
Läs mer

Gindrinkar - 10 recept med gin som bas.
Utbudet av gin har vuxit den senaste tiden och det finns många olika gindrinkar att
inspireras av. Här hittar du 10 recept inklusive en klassisk GT.
Läs mer

Hernö Last Word.
Last Word är verkligen en av de bästa och enklaste gin cocktails som någonsin
har skapats. Gjord på Hernö Gin eller Hernö Navy Strength Gin för mer styrka.
Läs mer

Utskrift

