ALKOHOLFRITT

HORMIGA Produktkatalog

Barker & Quin Tonic Water

Paarl

Sydafrika
Inspiration finnes på oväntade platser.
För vinexperten Hanneli vd Merwe kom det på en affärsresa till Europa i
november 2015 där värdföretagets catering ledde till en personlig upptäckt
av den smakfulla världen av hantverksgin och designer tonics. Efter att
hon blivit den första kvinnan att motta en doktorsexamen i vinkunskap från
University of Stellenbosch hade törstade hon efter ett nytt äventyr – vem
trodde att svaret skulle ligga i den cocktail hon njutit av.
Tillbaka i Sydafrika såg hon att hantverksindustrin redan etablerat
sig och vann många kräsna konsumenters hjärtan på grund av
hantverksalkoholens höga nivå. Trots denna växande kvalitet och mångfald
fanns det en ofylld niche. Sydafrika behövde en naturlig högkvalitativ tonic
för att komplettera den nya ginindustrin – Hanneli bestämde sig för att
ändra detta. Idag består Barker & Quin av ett partnerskap mellan Hanneli
själv och gamla kollegan och vännen Chris Wium.
Barker & Quin, låt resan börja.
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Indian Tonic Water
Ett premium tonic vatten från utvalda naturliga ingredienser och kinin,
blandat med källvatten för att forma det perfekta tonicvattnet.
SERVERINGSFÖRSLAG
Ta ett kallt vinglas (eller valfritt glas). Lägg till is, ju större är iskuber
desto bättre. Tillsätt gin (50 ml) och kläm en skiva lime i placera
skivan i glaset. Tillsätt iskall Barker & Quin Finest Indian Tonic vatten
och kläm en andra skiva lime och placera skivan i glaset. Efter kort
omrörning återstår bara att luta dig tillbaka och njuta!

Typ
Tonic
Alkoholhalt
0%
Volym
200ml
Land
Sydafrika

Hibiscus Tonic Water
Denna blominfuserade tonic är gjord med naturlig Hibiscus,
Honeybush och äkta Kinin. Detta smakarrangemang kompletterar
olika Gins, men är också utsökt som en uppfriskande alkoholfri dryck.
”Jorden skrattar med blommor” Ralph Waldo Emerson
SERVERINGSFÖRSLAG
Detta smakrika, blommiga tonic vatten kan antingen avnjutas med
en handfull av dina favoritbär eller torkat citrusskal. Var lekfull med
denna, hon är kul! Lägg till 50 ml av din favoritgin och tillsätt is, luta
dig tillbaka och njut av något lite annorlunda.

Typ
Tonic
Alkoholhalt
0%
Volym
200ml
Land
Sydafrika

Light At Heart Tonic
Följande Barker & Quins tradition och kvalitet är ”Light at Heart”
en helt naturlig produkt. Låg i socker och kalorier, blandad med
källvatten. Njut av en skuldfri uppfriskande upplevelse som kommer
att hålla dig ljus i hjärtat vid varje festligt tillfälle.
SERVERINGSFÖRSLAG
Ta ett kallt vinglas (eller valfritt glas). Lägg till is, ju större är iskuber
desto bättre. Tillsätt gin (50 ml) och kläm en skiva lime i placera
skivan i glaset. Tillsätt iskall Barker & Quin Light At Heart Tonic vatten
och kläm en andra skiva lime och placera skivan i glaset. Efter kort
omrörning återstår bara att luta dig tillbaka och njuta!
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Leveransvillkor
1. Ordinarie leveransvillkor (avgiftsfritt)
· 10 fullgodskolli eller fler per leveranstillfälle,
alternativt ett ordervärde om minst 4500 kr.
· Ordertagning 2 arbetsdagar före överenskommen
leveransdag. Leverans sker enligt överenskommen
leveransdag utan särskild tidspassning under
leveransdagen.
· Leveransväg till/från kund anvisad uppställningsplats
får maximalt innehålla 5 trappsteg.

2. Särskilda leveransvillkor (f.n. 300 kr/st)
Önskemål om särskilda leveransvillkor, dvs. extra
service utöver ovanstående leveransvillkor, måste
godkännas av Hormiga.
Exempel på särskilda leveransvillkor:
1. Leverans vid förutbestämd tidpunkt under
leveransdagen.
2. Särskild returtagning utan ny leverans.
3. Leverans och returtagning på annan dag än
överenskommen leveransdag.
4. Sen inkommen order.
5. Order mindre än 10 kolli per leveranstillfälle.

3. Reklamationsvillkor
Kvalitets- och kvantitetsfel i vara ska anmälas till
Hormiga inom 2 dagar från leverans.
Fel som inte rimligtvis kan uppdagas vid leverans, ska
anmälas så snart felet upptäckts eller borde upptäckas.

Kontakt
M&A Hormiga AB
Postadress:
Flyinge 1561
247 92 S Sandby
Sverige
info@hormiga.se
www.hormiga.se
Mailorder:
info@hormiga.se
M&A Hormiga AB reserverar sig för eventuella
tryckfel. Med reservation för att årgångar på
viner kan variera vid leverans mot bilderna i
denna katalog.

