
Nordic Gin House er et nordisk samarbejde mellem de 
bedste små, lokale destillerier, de bedste sommelierer, 
master distillers og mixologists. 

De kommer med forskellige baggrunde fra forskellige 
lande, men deler samme ambition: At formidle det 
bedste Norden har at byde på. Med respekt for  
gin-arven giver hver gin fra Nordic Gin House dig  
sin unikke smagsoplevelse med lokale krydderier og  
en distinkt tilgang til gin-produktion.

 

Ved Klædebo 9
2970 Hørsholm
DK-Denmark

+ 45 20 65 86 75
nordicginhouse@nordicginhouse.dk
www.nordicginhouse.dk



Nordic Gin House samler den lokale passion fra de 
nordiske landes bedste small batch craft-destillerier  
i et super-premium sortiment.

Et nordisk koncept, der følger de globale gin-trends  
og den stigende interesse for lokal differentiering,  
ægthed og inspiration.

A unique concept
built on the market trends

Bergslagens Organic Gin
Bergslagens Økologiske Gin er en håndlavet gin, der 
kun bliver produceret i en meget lille skala. Bergslagens 
byder på en sød og krydret citrusaroma, der kommer fra 
tyttebær, korianderfrø, enebær og citronskal. En ægte 
premium gin med en smagsprofil, der er udviklet og 
under løbende kvalitetskontrol i Bergslagen, Sverige.

Bergslagens Økologiske Gin bruger kun de fineste 
botanicals og er et ægte unikum takket være dens 
base-alkohol, som er triple-destilleret fra udvalgte 
hvedesorter.

Alkohol 45,7 % – 50cl

København Klassisk Gin
København Klassisk Gin byder på et af verdens højeste 
indhold af enebær og smager, som en klassisk, original 
gin skal smage. Den raffinerede small batch-gin er en 
moderne variation over det klassiske tema med noter af 
citrus og lakridsrod. Destillationsprocessen og metoden 
med mikrofordampning sikrer den ultimative smag af 
enebær og gran i en enestående kombination. 

Flasken er en nytolkning af den klassiske apotekerflaske, 
som brændevin jo oprindeligt blev solgt på. Kombineret 
med et ægte dansk, minimalistisk design indkapsler den 
elegant den danske håndværks- og designtradition.

Alkohol 46,0  % – 50cl

Arctic Blue Gin
Arctic Blue Gin byder på det dyrebare og flygtige øjeblik  
af morgendis i Finlands uberørte skove. Det korte 
tidsrum, hvor de delikate dufte af fugtige, arktiske, vilde 
blåbærbuske og grannåle spiller sammen i perfekt 
harmoni. Arctic Blue indkapsler netop dette øjeblik.

Alle smagsnuancerne fra de arktiske blåbær er bevaret 
i denne unikke gin. Det er derfor, der kommer en elegant 
hvid skygge, når den blandes med en premium tonic.

 

Alkohol 46,2 % – 50cl

Oslo Gin 
Oslo Gin er en hyldest til verdens mindste hovedstad 
omgivet af fjorde og skove. Konger og knægte lever 
side om side, sporvogne hamrer gennem bybilledet, 
og duer kurrer i parkerne. Oslo bringer fred og harmoni, 
med fiskerbåde der ankommer i havnen hver morgen. 
Klokkerne fra rådhuset kimer, duften af havet og friskt 
brød mødes i gader og gyder. Skov, jord, fjord og hav, by 
og land. Alt i én. En miniature-udgave af Norge.

Oslo Gin er en sammensat, raffineret og kompleks 
krydret gin med enebær, birkeblade, koriander, 
hyldeblomst og kvan.

Alkohol 45,8 % – 50cl


