
WERELDWIJDE SMAKEN
Elk ingrediënt voor Domaine de Canton is zorgvuldig geproduceerd. Gember, al 
eeuwenlang vereerd vanwege zijn gezondheid en mystieke eigenschappen, wordt 
geselecteerd uit Azië. Baby-gember wordt speciaal gebruikt vanwege zijn 
uitgesproken smaakeigenschappen en viscositeit. De gember wordt met de hand 
gesneden, gespoeld en enkele dagen gedroogd. Bovendien worden met de hand 
geselecteerde Tahitiaanse vanillebonen en Provençaalse honing ingekocht en in 
zorgvuldige hoeveelheden aan het recept toegevoegd. Het resultaat is een 
smaakprofiel dat uitzonderlijk lekker en uitgebalanceerd is.

DE COGNAC  TRADITIE
Franse distilleerders hebben eeuwenlang de kunst van het maken van eersteklas 
sterke drank verfijnd. Nauwkeurig bereide baby-gember wordt vervoerd naar de 
St. Dalfour-distilleerderij in Frankrijk, waar het wordt gemacereerd met een 
helder, knapperig distillaat dat bekend staat als eau de vie of 'Water of Life'. Het 
wordt vervolgens getrouwd met Franse Cognac, gedistilleerd in de regio 
Aquataine in Zuidoost-Frankrijk, een gebied dat bekend staat om de productie 
van Cognac- en Bordeaux-wijnen. 

GEPRODUCEERD IN SMALL BATCHES
Een Master Distiller van de vierde generatie houdt toezicht op de productie van 
elke batch van Domaine de Canton. Elke batch wordt geproefd en getest 
voordat hij wordt goedgekeurd om ervoor te zorgen dat elke fles van de 
hoogste kwaliteit is. Domaine de Canton wordt geproduceerd zonder 
conserveringsmiddelen, toevoegingen of kleurstoffen, wat resulteert in subtiele 
kleurvariaties in elke batch.

COCKTAILS
Domaine de Canton heeft het respect van de bartendinggemeenschap verdiend 
vanwege zijn premium kwaliteit en smaak. Het kan een heerlijke aanvulling zijn 
op cocktails of op zichzelf een verleidelijke drank.

Domainedecanton
DomainedeCantonLiqueur
Domainedecanton.com

SMAAK
Intense, zoete gembersmaak, gebalanceerd door 
een vleugje vanille.

SERVEERSUGGESTIE
Domaine de Canton French Ginger Likeur geeft 
een zachte gembersmaak, kruidigheid en diepte
aan cocktails.

DOMAINE DE CANTON

Domaine de Canton is 's werelds eerste en enige 
ultra-premium gember likeur.

Geïnspireerd door de Franse traditie van zoete en verse elixers, 
Domaine de Canton is handgemaakt in de regio Cognac Frankrijk 
door meester-likeurmaker Jean Francois Bardou.
Gemaakt met premium wereldwijde ingrediënten, waaronder verse 
baby gember, Tahitiaanse vanillebonen, honing uit de Provence en
premium cognac.

• 2019 - Ultimate Spirits Challenge - Great Value, 92 rating
• 2019 - WSWA Spirits Tasting Competition - zilveren medaille
• 2019 - SIP Awards - Zilveren medaille
• 2015 - San Francisco World Spirits Competition - gouden medaille

ALCOHOLPERCENTAGE 28%
70cl www.disaronnointernational.nl


