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Kapstaden
Sydafrika

Cape Town Gin & Spirits Company (est. 2015) lanserade nyligen premiumvarumärket Cape Town Gin som djärva sydafrikanska gin. Destillerat och
lokalt buteljerat har våra Gins en distinkt sydafrikansk smak och firar den
livliga mångfalden av Kapstaden. Dessa handgjorda, små batchgins finns i
två stilar: Classic Dry (serveras bäst i en klassisk torr Martini) och Rooibos
Red (härlig även som ”Sippin ’Gin”).
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CAPE TOWN CLASSIC DRY GIN
Cape Town Classic Dry Gin hyllar de första Gin gjorda i Holland och
England över 150 år sedan när enbär var den främsta smaken. Denna
Dry Gin är en välgjord, omsorgsfullt balanserad spritdryck med rika
botaniska aromer som domineras av en, slagkraftig citrus och en
underton av örter och vildblommer. Röstad som Sydafrkas bästa gin i
London Dry-kategorin vid 2017 World Drinks Awards. Den åtnjuts bäst
till en klassisk Martini eller som ”long drink” med färsk gurka, mynta
och tonic.

Typ
Dry Gin
Alkoholhalt
43%
Volym
750 ml
Artikelnummer
328955

CAPE TOWN PINK LADY GIN
Cape Town Pink Lady är namngiven efter Mount Nelson Hotel i
Kapstadens hjärta, tillgivet kallad ”Den Rosa Damen” eller ”The
Nellie”. Winston Churchill beskrev en gång Pink Lady som ”en högst
utomordentlig och välutrustad inrättning”.
Ursprungligen byggd 1890 har det lätt laxfärgade hotellet haft
ikonstatus i Kapstaden i över hundra år. The Pink Lady är en
förtjusande gin, fylld med hibiskusblommor och rosenblad, med en
himmelsk antydan av rosvatten. Fräscha blommiga aromer vädrar
näsan, med ros och marmeladkonfekt för gommen. Denna Gin
är bäst åtnjuten med mycket is, färska jordgubbar och tonic som
vardagsdrink, eller som en klassisk Pink Lady Martini.

Typ
Pink Lady Gin
Alkoholhalt
43%
Volym
750 ml
Artikelnummer
329355

CAPE TOWN ROOIBOS RED GIN
Cape Town Roiboos Red Gin är fylld med organiska, handplockade
Roiboos i syfte att extrahera essensen ur denna planta, endemisk till
Cederbergregionen i Västra Kapet. Smaker av enbär, apelsinskal och
kanel kombineras harmoniskt med jordiga, lite söta och nötiga smaker
av Roiboos. Resultatet är en unik och sanningsenligt Sydafrikansk
Gin, pulserande röd i färgen med distinkt smak av Rooibos. Röstad
som Sydafrkas bästa Gin i Contemporary- kategorin vid 2017 World
Drinks Awards. Den är delikat som en Gin att smutta på. Serveras
i karaff med färskpressad lime och is, eller med tranbärsjuice och
Ginger Ale som en vardagsdrink.

Typ
Red Gin
Alkoholhalt
43%
Volym
750 ml
Artikelnummer
329855
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Cerandip Coconut Cream Liqueur
Smak: Gräddig kokoslikör, tydlig smak av kokos och diskret smak
av kanel. Det är en mjuk smak med lång eftersmak som håller i sig.
Tillverkning: Alkohol tillverkad av sockerrör blandas med alkohol
tillverkad av kokos. Alkoholsorterna blandas med färsk grädde,
kokosgrädde och lite kanel. Blandningen går igenom homogenisering
två gånger för att säkerställa den rätta konsistensen och för
hållbarheten när likören väl är buteljerad.
Serveras till: Serveras kall, med is eller som toppning på glass. Går
utmärkt att göra dessert på, tex pannacotta.
Hållbarhet: Oöppnad håller sig likören i 12 månader när den förvaras
kallt. Öppnad, håller sig likören i 1 månad när den förvaras kall.

Typ
Ceylon Arrack
Alkoholhalt
17%
Volym
750 ml
Artikelnummer
298455

Cerandip Coconut Gold Liqueur
Smak: Söt karamellsmak med en ljuvligt kokossmak och lång
eftersmak.
Tillverkning: Alkohol tillverkad av sockerrör blandas med alkohol
tillverkad av kokos. Alkoholsorterna blandas med karamell och kokos
för den bästa smaken.
Serveras till: Serveras kall, med is eller som toppning på glass.
Hållbarhet: Oöppnad håller sig likören i 5 år när den förvaras kallt.
Öppnad, håller sig likören i 6 månader när den förvaras kallt.

Typ
Ceylon Arrack
Alkoholhalt
24%
Volym
750 ml
Artikelnummer
298855
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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.

