
Create your
own gin
In samenwerking met C'est le vin

ALGEMENE INFORMATIE



Geschiedenis

Het duurde niet lang voordat men in Londen jenever (“ginnever”

en later gewoon “gin”) begon na te bootsen. In 1638 werd de

Worshipful company of distillers opgericht door Théodore de

Mayerne, lijfarts van de Franse en Engelse koning. Théodore

kreeg van Karel I het alleenrecht om alcohol te maken en samen

met zijn kompanen stelde hij een reeks kwaliteitsstandaarden op

waarna de productie van de Engelse gin begon. Tegenwoordig

is gin overal te verkrijgen en is het in combinatie

met tonic populairder dan ooit!
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BEPAAL JE STIJL

Wat voor stijl gin wil je maken?

Bespreek het met de master distiller.

KIES JE KRUIDEN

Wat maakt jouw Gin uniek? Kies unieke

ingrediënten om je eigen gin volledig

authentiek te maken.

KIES JE FLES

Uit elf verschillende flessen kies jij de

perfecte fles voor jouw gin. Je bepaalt

niet alleen de inhoud, maar ook de

vorm en de kleur!

MAAK JE EIGEN ETIKET

Laat de Picasso in je los en ontwerp je

eigen label. Jij bepaalt de kleuren, het

design en de tekst. Maak de fles

compleet met je logo! C'est le vin helpt

hier graag bij.



Kosten

Het is al mogelijk om je eigen Gin batch te maken

vanaf 100 liter. Dit zijn ongeveer 140 flesjes. 

Het is natuurlijk ook mogelijk om deze batch te delen

met bijvoorbeeld een ander filiaal of zaak, het etiket

kunnen we namelijk al in kleine aantallen aanpassen.

Je hoeft je eigen gemaakte Gin niet in een keer af te

nemen, dit kunnen we ook spreiden over een aantal

maanden.

De kosten hangen echt af van de ingredienten die je

toe wilt voegen. Het is al mogelijk om je eigen Gin

vanaf 10 euro per fles(excl. btw) te maken.



En nu?

HOE WERKT HET?

Als jullie je eigen gin willen maken nodigen wij

jullie graag uit bij onze producent in Vijfhuizen

om jullie eigen gin samen te stellen. Maak een

keuze tussen alle ingredienten voor de perfecte

blend.

Dan is het tijd om jullie etiket te maken, C'est le

vin zal hierbij helpen maar deze kunnen jullie

uiteraard ook zelf aanleveren

Na ongeveer 5 weken is jullie Gin klaar om

gebotteld te worden, een leuk moment voor een

teamuitje?! De eerste fles samen proeven? Dit

regelen wij voor jullie met een proeverij en lunch



C'EST LE VIN

Vraag ook naar de mogelijkheden voor je

eigen Limoncello, Whisky, Rum of andere

spirit.


