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Durbanville Distillery

Kapstaden
Sydafrika

Modernisering av ett gammalt hantverk
Durbanville destillery är mycket stolt över sina produkter och har kommit
långt i att förbereda den ultimata lösningen för sprittillverkning. Deras
metod är annorlunda men överlägsen. De har följt en annan väg som
använder sig av den senaste tekniken och tillämpar den i sin anläggning.
För Robert och Eugene var det dygden i kall destillation som väckte deras
intresse. Koldestillation är när ett vakuum skapas inom stillen, vilket sänker
kokpunkten för alkohol. I detta fall sänks kokpunkten från den vanliga 78 °C
till en låg temperatur av 28 °C.
Fördelarna med kall destillation inkluderar lägre energiförbrukning och
separationseffektivitet, men framförallt smaken! Koldestillation bevarar
de botaniska molekylernas struktur, vilket behåller naturliga smaker och
aromer som annars skulle kokas bort eller förändras genom traditionell
destillation. Genom att undvika konventionella koktemperaturer förhindras
alla hårda antydningar och lämnar istället en slät, klar och välsmakande
gin.
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Vodka 750ml

White Rum 750ml

Destillerad från de finaste lokalt
producerade kornen med de bästa lokalt
framställda ingredienserna Kap har att
erbjuda för att säkerställa en renhet som är
oöverträffad.

En len, mjuk och subtil vit rom
Eftersom den är tillverkad av renaste afrikansk
mollass kan vårt vita rom njutas på klipporna
eller vara det perfekta ackompanjemanget för
din cocktail.

Vinnare av Guld på Michelangelo Awards
2017.

Typ
Alkoholhalt
Volym
Land

Vodka
43%
750 ml
Sydafrika

Typ
Alkoholhalt
Volym
Land

Rom
43%
750 ml
Sydafrika

Gin 750ml

Dark Rum 750ml

En hantverksmässig- men ändå framstående Gin

Från den stormiga begynnelsen av rom där
den först destillerades på sockerrörsplantager i
Karibien under 1700-talet, till dess sofistikerade
och raffinerade anda i dag. Rom bildade en
hörnsten i de flesta kulturer som stödde Royal
Navy, och piraterna som följde likaså.

Vårt Gin är infuserat under vakuum. Detta
säkerställer att de botaniska ingrediensernas
speciella antydningar och aromer bevaras
oförändrade.

Här på Durbanville Distillery strävar vi efter att
behålla romets arv samtidigt som vi tillämpar
moderna metoder för att producera ett slätt,
mjukt och subtilt rom. Vi använder de renaste
afrikanska ingredienserna och en metod för kall
destillation som behåller essensen och själen
av Black Strap-molass. Vårt mörka rom är
dubbeldestillerat och sedan omsorgsfullt åldrat i
amerikanska ekfat.
Typ
Alkoholhalt
Volym
Land
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Gin
43%
750 ml
Sydafrika
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Land

Rom
43%
750 ml
Sydafrika
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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.

