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Monkey 47 Gin: Barrel Cut 2019
återvänder till Systembolagets exklusiva
beställningssortiment
Den exklusiva ginen Monkey 47 Barrel Cut, återvänder till Systembolagets
exklusiva beställningssortiment den 17:e juni i ett parti av 150 flaskor. Den
åtråvärda ginen, med hela 47 olika ingredienser, har lagrats i ett halvår på
handgjorda mullbärsträfat i Schwarzwald, Tyskland.
Den småskaliga produktionen som lagrats i ett halvår på fat av mullbärsträd,
präglas av en gyllene färg och en söt komplex arom. Att använda just
mullbärsträd istället för ek är nu näst intill helt bortglömt i spritsammanhang,
men en gång i tiden ansågs det vara det allra förnämsta träslaget att använda

för spritlagring i just Schwarzwaldområdet. Det aromatiska träslaget ger en
vackert gyllene färg samt en unik arom, och de lätt rostade faten skapar en
komplex mognadston samt en försiktig men balanserad sötma.
Monkey 47 Barrel Cut 2019 har producerats i en mycket exklusiv skala på
endast 10 000 flaskor. Till Sverige kommer totalt 150 flaskor som lanseras i
Systembolagets exklusiva beställningssortiment den 17 juni.
Monkey 47 Barrel Cut 2019
Alkoholhalt: 47,0 %
Pris: 499 SEK för 500 ml
Art. no: 81757

Om Pernod Ricard Sweden AB
Pernod Ricard Sweden AB är ett ledande vin- och spritföretag som, utöver
sina egna produkter, representerar ett antal utvalda producenter. Absolut
Vodka, Jameson Irish Whiskey, Beefeater Gin, Martell Cognac, Jacob’s Creek,
Stoneleigh samt Perrier-Jouët och Mumm är några av de varumärken som
ingår i den breda produktportföljen vilken utgör ett komplett sortiment för
den svenska marknaden. Bolaget ingår i den franska Pernod Ricard
koncernen, listad på CAC 40, med verksamhet i 85 länder och med fler än 19
000 medarbetare. Pernod Ricard Sweden främjar ansvarsfullt drickande och
är medlem i European Forum for Responsible Drinking (EFRD).
För mer information gå till http://www.pernod-ricard-sweden.com
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