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PRODUCT NAAM:    The Stillery’s virgin 
CATEGORIE:     Non-Alcoholic
ALCOHOLPERCENTAGE:   0.0% v/v
VOLUME:     500ml

PRODUCT OMSCHRIJVING:
The Stillery presenteert de Eerste volledig Alcoholvrije Gin vervanger, 
dus echt 0.0%. Een drank voor één ieder die even geen zin heeft in de 
alcohol maar toch de smaakverdieping van een gin en tonic zoekt. Deze 
virgin gedistilleerd en is bereid met de zelfde natuurlijke ingredienten 
als The Stillery’s Gin. 

INGREDIËNTEN:
Onderandere Jeneverbes, rozenbottel, jasmijn, klaproos, angelica, 
rabarberwortel, madelief, sleedoornbloesem, sinasappel bloesem en 
water.

GN CODE: 22021000

INHOUD, GEWICHT & AFMETINGEN: 
Fles (CE) 1x:     EAN 8719327211304
Doos (HE) 6x:     EAN 8720256540144
Afmetingen doos (LxBxH):   235mm x 165mm x  255mm
Bewaarconditie product:   Kamertemperatuur
Houdbaarheid:     6 maanden
BTW tarief:     Laag 9%

AWARDS: IWSC 2020 Non Alcoholic Silver CO2 n eu t r aal
carbon neutral

PRODUCTIE BIJ THE STILLERY
Dit product wordt CO2 neutraal geproduceerd in Nederlands eerste koolstof neutrale distilleerderij. In de 
biologisch gecertificeerde stokerij van The Stillery worden spirits van af het graan geproduceerd (grain to 
glass) van biologische lokale grondstoffen zoals gemout graan en botanicals als jeneverbes en jasmijn. 
Alle grondstoffen zijn altijd natuurlijk en er zal dan ook nooit gebruik worden gemaakt van artificiele 
toevoegingen. Voor beeldmateriaal van de distilleerderij kun je terecht op instagram @thestilleryamsterdam 
of mail naar Info@the-stillery.nl. 
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SAMENVATTING
The Stillery presenteert de Eerste volledig Alcoholvrije Gin vervanger The Stillery’s Virgin, dus echt 0.0%. Een 
drank voor één ieder die even geen zin heeft in de alcohol maar toch de smaakverdieping van een gin en 
tonic zoekt. Deze virgin gedistilleerd en is bereid met de zelfde natuurlijke ingredienten als The Stillery’s Gin.

HET PROCES
The Stillery’s Virgin wordt gemaakt in dezelfe ketel als waarw e onze gin of of genever in maken. Voor het 
stoken van een alcoholvrije ginvervanger is echter wel wat meer nodig. Zo hebben een reportoir aan trucjes 
onwikkeld om de smaak van de vele botanicals toch goed over te brengen. Dit doen we allemaal op basis 
van water zodat er ook geen restsporen van alcohol in de drank terecht kunnen komen.

INGREDIËNTEN
Allereerst, je zult geen alcohol vinden in deze The Stillery’s 0,0% Virgin. De ingrediënten variëren van de 
wortel van de rabarber en engelwortel tot bloemen als het madeliefje, de paarse kaasjeskruid, de klaproos, 
een handje jasmijn en onze persoonlijke favoriet, rozenbottel. Dus trakteer jezelf op deze bloemige 
goedheid en koop een fles!

HOE DRINKT JE ALS JE NIET DRINKT?
De Virgin van The Stillery wordt het best geserveerd in de mix. Deze bloemige jeneverbes-traktatie wordt 
het best gedronken met je favoriete tonic of frisdrank. De diepe bloemige tonen maken je drankje echt 
pittig. Garneer je Virgin & Tonic met een citroen zest of, als je ze kan vinden, een plakje exotische buddha-
vinger. Deze Virgin doet het ook erg goed in cocktails met een laag alcoholpercentage.

HOUDBAARHEID
Aangezien er absoluut geen alcohol in The Stillery’s Virgin zit, raden we een houdbaarheid van 6 maanden 
na opening aan. Als je om de een of andere reden, en we raden dit niet aan, ervoor kiest om de fles niet te 
openen, kan ze een jaar op de plank staan voordat ze de houdbaarheidsdatum overschreid. Je vind de THT 
(tenminste-houdebaar-tot) aan de onderkant van de fles.
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