
Een slokje nemen van je D.Gin betekent dat je op avontuur gaat. Je betreedt de wereld 
van D. Zijn mysteries. Zijn steeds evoluerende persoonlijkheid. Zijn reizen. Zijn 
bijeenkomsten. Ontmoetingen met personages die de zeldzame kans kregen om D. te 
leren kennen. En nu, door de rijkdom van D. te proeven, leer je D. ook kennen.

D.GIN

D. betekend Moed. Avontuur. Liefde. Wijsheid. Redding. Eer. Mysterie. Perfectie. Inspiratie.

D. kan van alles zijn.
D. zou kunnen zijn wat je wilt dat het is

WAT IS D. VOOR U?
Ontdek onze verschillende dranken en vind het antwoord

ONTDEK WIE ACHTER D. STAAT 
EN KIES JE FAVORIET

WWW.D-GIN.BE



the
prospector

Net als het lot waar ik in wilde geloven
Tijdens de goudkoorts. Maar D. 
leidde me om mijn eigen toekomst 
op te bouwen en niet op gouden stenen.

“

“

100% ambachtelijk
Gold Edition Gin zonder 
chemische toevoegingen

De Prospector is een karaktervolle premium 
klasse gin op basis van bittere sinaasappelschil, 
jeneverbes en gedroogde koriander.

Ik kreeg te horen dat ik altijd groter moest dromen. En dus verliet ik het land met 
mijn rugzak vol hoop op zoek naar nieuwe kansen. Net als de rest werd ik
aangetrokken door de belofte van een zee met gouden golven. De goudkoorts
was echt, en ik wilde erin geloven. Maar het leek niet meer dan een illusie te zijn. 
Toen alle hoop was verloren, verscheen D.. D. heeft me begeleid bij het bouwen
van mijn eigen toekomst en het creëren van mijn eigen dromen vol hoop, maar 
niet gebouwd op goudvoorraden.

D.GIN
500ml / 40% alc./vol.

Schud de fles en ontdek het goud !



the
prospector

D.GIN

GOLDEN SUNSET
Klaar om uit te zeilen voor een gouden avond? Dan 
mag deze cocktail niet ontbreken. Geniet samen met 
de mensen van wie je houdt van de gouden 
zonsondergang. Door de zoete smaak van sinaasappel 
zul je de kleine dingen in het leven waarderen.

Ingredienten
• 40 ml of The Prospector
• 40 ml Aperol
• 120 ml Tonic
• Schijfje sinaasappelvrucht
• Sinaasappel zeste
• 1 takje rozemarijn

Hoe maak je een Golden Sunset?
1. Snijd enkele kleine schijfjes sinaasappelfruit en snijd wat sinaasappelschil
2. Vul een glas met ijsblokjes
3. Voeg 40 ml The Prospector toe
4. Voeg 40 ml Aperol toe
5. Voeg de verse sinaasappelschijfjes toe
6. Roer en laat afkoelen
7. Voeg 120 ml Tonic toe
8. Garneer met de sinaasappel zeste en een takje rozemarijn.



the
blacksmith

100% ambachtelijk
Barrel Aged Gin zonder 
chemische toevoegingen

Ik smeed de messen die de oorlog
beslissen. Maar D. was mijn beste prestatie. 
D. brengt de eer terug naar mijn vak.

The Blacksmith is een Barrel Aged Gin 
gerijpt in Franse eikenhouten vaten. De 
medium geroosterde vaten geven deze 
Gin een licht rokerige toets.

Deze drank wordt gedistilleerd in een klassieke copper pot still om 
een optimale authenticiteit en smaak te garanderen. Deze Gin dankt 
zijn gouden uiterlijk en ronde, verfijnde smaak aan een 
rijpingsproces van minstens zes maanden. Je kunt The Blacksmith 
puur drinken, met of zonder ijsblokje.

“

“

Negentien jaar heb ik gewacht. Negentien jaar ben ik bespot. Mijn vak is eervol. Ik smeed 
de messen die de oorlog beslissen. Ik vorm de hoeven die de vijand kunnen ontlopen. Ik 
creëer iets uit het niets. En toch kreeg ik het vuur niet onder controle. Ik verbrandde het 
dak van boven mijn hoofd en was sindsdien het lachertje van de stad. Tot ik op een dag 
mijn angst overwon. Ik werkte urenlang en stopte nooit, niet om te eten of te drinken. Ik 
voelde dat ik iets aan het creëren was. Iets krachtigs maar toch mooi en gevaarlijk. Ik 
moest het afmaken, ook al wist ik niet zeker wat het resultaat zou zijn. Toen D. er klaar 
voor was, durfde niemand me ooit meer uit te lachen. Ze kijken me nu met ontzag en 
respect aan. D. bracht de eer terug naar mijn vak. 

D.GIN

500ml / 40% alc./vol.



the
blacksmith

D.GIN
THE SWEET APPRENTICE
Als je de drang voelt om je eigen wonder te smeden, 
roept The Sweet Apprentice je op. The Sweet 
Apprentice is een cocktail die niet voor bangeriken is. 
Door The Blacksmith, dat minstens zes maanden in 
houten vaten heeft gerijpt, te combineren met de 
zoete smaken van honing, sinaasappelfruit en kersen, 
krijg je een speelse maar krachtige cocktail. The 
Blacksmith is ook erg aantrekkelijk om puur te 
drinken, met of zonder ijsblokje. Ingredienten

• 60 ml The Blacksmith
• 20 ml Honing Siroop
• 3 Scheutjes Orange Angostura bitters
• 1 Maraschino kers

Hoe maak je The Sweet apprentice?
1. Vul een glas met ijsblokjes
2. Voeg 60 ml The Blacksmith toe
3. Voeg 20 ml Honing siroop toe
4. Voeg 3 scheutjes Orange Angostura bitters toe
5. Roer en laat afkoelen
6. Garneer met een Maraschino kers



the
magician

100% ambachtelijk
Ice Crush Gin zonder 
chemische toevoegingen

Ik kan warme harten 
veranderen in ijsblokken. 
De enige in staat om je te 
redden is D.

“

“
The Magician is een kruidige, zachte 
Gin op basis van gember en 
jeneverbessen.

De Magician is een echte aanrader tijdens donkere wintermaanden, 
maar koelt ook af tijdens warme zomerdagen.

Ik ben de tovenaar. Ik heb de kracht om mensen in steen te veranderen en warme
harten in ijsblokken. U kunt mijn krachten een geschenk of een vloek noemen, maar 
toch kunt u beter uitkijken dat u mij niet tot uw vijand maakt. Als je eenmaal besluit
tegen mij te vechten en niet met mij, zijn al je overlevingskansen verdwenen. Mijn
vloek zal je ervan weerhouden het leven te leiden dat je altijd al hebt gewild. Je zult
voor altijd verloren zijn. Tenzij ... Er is een magische legende in dit land. Ik denk dat
het allang voorbij is, maar als je volgt waar je verlangen je naartoe leidt, zou je 
uiteindelijk D. kunnen vinden. Dan zul je eindelijk worden gered.

D.GIN

500ml / 40% alc./vol.



THE BOILING BLUE
Deze cocktail kan zelfs de koudste harten verwarmen. 
Het perfecte moment om deze magische cocktail te 
drinken is op een koude winteravond, terwijl je binnen in 
de haard zit en gezellig wordt geknuffeld met vrienden of 
familie. Maar The Boiling Blue is ook een perfecte keuze 
op koudere zomeravonden, wanneer de zon al lang haar 
onderkomen voor de nacht heeft opgezocht.

the
magician

D.GIN

Ingredienten
• 35 ml The Magician
• 20 ml Blue Curaçao
• 20 ml vers citroensap
• 120 ml heet water
• 1 barlepel honing
• Citroen zeste

Hoe maak je The Boiling Blue?
1. Vul een glas met 35 ml the Magician
2. Voeg 20 ml Blue Curaçao toe
3. Voeg 20 ml vers citroensap toe
4. Laat de honing smelten  in 120 ml heet water en voeg toe in het glas
5. Goed roeren
6. Garneer met wat citroen zeste



the
adventurer

100% ambachtelijk
Pink Summer Gin zonder 
chemische toevoegingen

Ik zal het land doorzoeken en D. 
vinden. Zijn zoete rijkdom en 
schoonheid zijn het zoeken 
waard.

“

“
The Adventurer is een zachte, zoete Gin 
doordrenkt met rozenblaadjes en jeneverbessen.

Deze klassevolle Gin is zacht op de tong en zorgt voor een zoete afdronk. 

Ik ben op zoek geweest naar mijn enige ware liefde sinds ik nog een
klein mens was. Ik heb tientallen landen doorkruist. Maar ik heb nooit 
de rijkdom gevonden waarnaar ik op zoek was: D. De smaak is zoeter
dan de verboden vrucht en de kus brandt op de lippen van iedereen die 
het geluk heeft het verhaal te vertellen. D. is als een mystiek land vol 
wonderen en grote ontdekkingen, klaar om te verkennen. D. is als een
verse roos in een bos vol doornen. Ik zal er mijn missie van maken D. te
vinden. En als ik dat eenmaal doe, zal ik het verhaal nog decennia lang 
vertellen.

D.GIN
500ml / 40% alc./vol.



SWEET BASIL-BERRY
Deze cocktail neemt je mee naar onbekende landen, naar 
vreemde oorden en nieuwe ontdekkingen van smaken. 
Ervaar de zachte kus van Sweet Basil-Berry door de 
mysterieuze Adventurer te proeven in combinatie met 
onschuldige frambozen en  basilicumblaadjes.

Ingredienten
• 50 ml The Adventurer
• 100ml Elderflower Tonic
• 3 frambozen (tip: gebruik ingevroren frambozen)
• 2-3 Basilicum blaadjes
• Ijsblokjes

Hoe maak je een Sweet Basil-Berry?
1. Vul een glas met ijsblokjes
2. Voeg 50 ml The Adventurer toe
3. Voeg 100ml Elderflower Tonic toe
4. Voeg 3 frambozen toe
5. Garneer met basilicum blaadjes

the
adventurer

D.GIN



the
climber

100% ambachtelijk
Elderflower zonder 
chemische toevoegingen

Ik zal mijn weg beklimmen naar de meest 
woeste bergen en D. zal me opvangen als ik 
val. D. zal me het ware paradijs laten zien. 

“

“
De Climber is een frisse en bloemige Gin op basis van 
vlierbloesem en citrusvrucht, vermengd met smaakvolle 
kruiden.

Het wordt gedistilleerd als premium spirit in een Copper Pot Still. Deze droge, bloemige en 
frisse Gin is perfect als aperitief of als digestief. Drink The Climber met een zachte tonic en 
een stuk vers gesneden rode paprika en zwarte peper. 

Mijn hele leven heb ik de steilste bergen beklommen en de hoogste toppen overwonnen. Tot 
ik op een dag het verhaal hoorde. De legende. Het werd door iedereen in de stad besproken
en het intrigeerde mensen uit verre landen. Het stak oceanen en landgrenzen over. Iedereen
had er wel eens van gehoord. De mythe van een veld vol met de meest verse en mooiste
bloemen van het hele land. Met één van die bloemen zou je zeker de liefde en het respect 
verdienen van degene die hij of zij het meest verlangde. Onverschrokken als ik was, ging ik
de uitdaging aan en zocht naar dit fantastische veld bovenop de woestste bergen. Iedereen
vertelde me dat ik gedoemd was te mislukken, en dat deed ik bijna. Ik zou zeker van een
gigantische klif zijn gevallen als D. er op dat moment niet was om me te redden. D. heeft het 
mogelijk gemaakt. D. liet me het ware paradijs zien.

D.GIN
500ml / 40% alc./vol.



the
climber

D.GIN

ORANGE FLOWER
Het bereiden van deze cocktail zal je zeker het respect en de 
liefde opleveren van degene die je het meest verlangt. Orange 
Flower is een vuist voor de fans van het buitenleven. Door de 
frisse smaak van The Climber te combineren met de zoete en 
elegante accenten van Campari en Martini Rossi, krijg je een 
van de mooiste bloesems van de natuur. Creëer je eigen ware 
liefdesbloem door simpelweg een schijfje sinaasappel toe te 
voegen.

Ingredienten
• 30 ml The Climber
• 30 ml Campari
• 30 ml Martini Rossi
• Schijfje sinaasappelvrucht
• Ijsblokjes

Hoe maak je een Orange Flower?
1. Vul een glas met ijsblokjes
2. Voeg 30 ml The Climber toe
3. Voeg 30 ml Martini Rossi toe
4. Voeg 30 ml Campari toe
5. Roer en laat 20 seconden afkoelen
6. Garneer met een schijfje sinaasappelvrucht



the
farmer

100% ambachtelijk
London Dry Gin zonder 
chemische toevoegingen

Toen ik D. ontmoette, veranderde 
mijn wereld. D. vertelde me dat ik 
meer kon zijn, meer kon doen. 
Wees als D. Wees sterk.

“

“
The Farmer is een karaktervolle London Dry 
Gin, gedestilleerd uit jeneverbessen, 
citrusvrucht en diverse kruiden.

Deze stevige, robuuste Gin is perfect voor het maken van een Dry Martini Classic of 
een andere cocktail. Je drinkt The Farmer met een kruidentonicum, een stukje 
grapefruit en verse munt.

Ik was maar een arme boerenzoon. Maar op een dag veranderde
mijn wereld. Ik ontmoette iemand. Het was D.

D. vertelde me dat ik meer kon zijn; Ik zou meer kunnen doen. D. gaf
me moed. D. was sterk, dus ik besloot ook sterk te zijn. Ik nam mijn lot 
in eigen handen en werd standvastig en toegewijd aan mijn land en
mijn werk. Ik heb nu meer gewassen dan ik kan tellen. Wees als D. 
Wees sterk en bepaal je eigen toekomst.

D.GIN
500ml / 40% alc./vol.



THE FARMER’S MULE
The Farmer’s mule is een stevige maar stijlvolle 
cocktail. Door The Farmer als uw loyale en 
betrouwbare metgezel te hebben, kunt u bijna elke 
soort cocktail maken. The Farmer’s mule combineert 
The Farmer met de sterke en kruidige smaak van 
gemberbier en de zure toets van citroen en limoen.

the
farmer

D.GIN

Ingredienten
• 45 ml The Farmer
• 120 ml Gember beer
• 15 ml vers citroensap
• Een scheut Angostura bitters
• 3 partjes limoen
• Ijsblokjes

Hoe maak je een the farmer’s mule?
1. Vul een glas met ijsblokjes
2. Voeg 45 ml The Farmer toe
3. Voeg 15 ml vers citroensap toe
4. Voeg een scheut Angostura bitters toe
5. Vul het glas aan met gember bier
6. Garneer met 3 partjes verse limoen



thefortune
tellerZou het kunnen dat deze D. geen 

Gebreken heeft of heb ik gewoon
waanvoorstellingen?

“

“

100% artisanaal
non-alcoholische spirit
met gember & meer

The Fortune Teller is een alcoholvrije, suikervrije en 
zoutvrije spirit barstensvol met smaak. The Fortune 
Teller is een kruidige spirit en wordt op smaak 
gebracht met verse gembertonen.

Een heerlijk kruidenmocktail wordt gemaakt door 5cl The Fortune Teller te mengen 
met een neutrale tonic (of sodawater) in een glas gevuld met ijs. Serveer The 
Fortune Teller met een takje rozemarijn of een stuk grapefruit.

Mijn doel is om de gedachten van mensen te lezen en hun toekomstige
misstappen te laten zien. Ik hoop ze altijd met de waarheid te kunnen
confronteren, zodat ze kunnen worden verlost. Ik heb maar één keer iemand
ontmoet wiens gedachten ik niet kon lezen. D. was de naam. Sterk en koppig, niet
bereid me de standaardwaarden te laten zien. Het was bijna alsof deze D. er 
geen had. Toch heeft iedereen er zeker een aantal. Ik oefen deze baan al meer
dan drie decennia uit, maar ik heb nog nooit zoiets gezien. Ik begin mijn eigen 
capaciteiten in twijfel te trekken. Zou het kunnen dat er zo'n volmaaktheid
bestaat of heb ik gewoon waanvoorstellingen?

D.GIN

500ml / 0% alc./vol.



THE WHEEL OF FORTUNE
The Wheel of Fortune zal je lot voorspellen. Probeer deze 
betoverde mocktail alleen als je niet bang bent voor wat hij je 
zal vertellen. Deze mocktail combineert de verrassende smaak 
van verse gembertonen met betoverende kruidensmaken.

thefortune
teller

D.GIN

O% Alcohol, O% Suiker, O% Zout

Ingredienten
• 50 ml The Fortune Teller
• 1OO ml Tonic
• Een takje rozemarijn
• Pompelmoes

Hoe maak je een The Wheel of Fortune?
1. Vul een glas met ijsblokjes
2. Voeg 50 ml The Fortune Teller toe
3. Voeg 100 ml neutrale tonic toe
4. Garneer met een takje rozemarijn en een schijfje pompelmoes



Mijn enige wens is dat D. mijn 
gebeden antwoordt en me vergezelt. 
Dan ik kan D's geschreven
woorden met mijn eigen zintuigen. 
horen en proeven

the
writer

“

“

100% artisanaal
non-alcoholische spirit
with bloemen & meer

The Writer is een alcoholvrije, suikervrije en 
zoutvrije spirit boordevol met smaak. The Writer 
is een delicate mix van bloemen en bloesems.

Je kunt je eigen heerlijk bloemenmocktail maken door 5cl The Writer te mengen met een 
neutrale tonic (of sodawater) in een glas gevuld met ijs. The Writer wordt het lekkerst 
geserveerd met een stuk verse appel of wat rood fruit.

Enkele duizenden brieven die ik heb geschreven, maar geen enkele was zo 
mooi als degene die ik schreef naar D. Mijn woorden dansten op het 
papier om indruk te maken op D. Mijn enige wens is dat D. mijn gebeden
verhoort en zich bij mij voegt. Dus ik kan D's geschreven woorden met mijn
eigen zintuigen horen en proeven. Maar D. is niet gemakkelijk te leren
kennen. Je hebt veel geluk als je maar een klein beetje van zijn
oogverblindende persoonlijkheid hebt ervaren. Ik heb alleen het topje van 
de ijsberg gezien en het zette mijn verwachtingen onder druk.

D.GIN
500ml / 0% alc./vol.



THE LOVE LETTER
Om een liefdesbrief naar je liefste te sturen, heb je oog voor 
detail en een zachte aanraking nodig. Dat is precies wat deze 
mocktail je belooft. Door de bloemige smaak en het zachte 
parfum van The Writer te combineren met enkele schattige 
kleine details zoals de frambozen en rozenblaadjes, zul je 
zeker de liefde winnen van degene die je het meest verlangt.

Ingredienten
• 50 ml The Writer
• 100ml Elderflower Tonic
• 3 frambozen (of ander rood fruit)
• 2-3 Rozen blaadjes

Hoe maak je een The Love Letter?
1. Vul een glas met ijsblokjes
2. Voeg 50 ml The Writer toe
3. Voeg 100 ml Elderflower Tonic toe
4. Voeg 3 frambozen toe
5. Garneer met Rozenblaadjes

the
writer

D.GIN

O% Alcohol, O% Suiker, O% Zout



the
musicianIk heb jaren gezocht naar

mijn mythe. D. gaf me een 
melodie. D. liet me rijmen.

“

“

100% artisanaal
non-alcoholische spirit
met kruiden & meer

The Musician is een alcoholvrije, suikervrije en 
zoutvrije spirit boordevol met smaak. Deze 
spirit is een symfonie van klassieke kruiden met 
tonen van verse gember.

Creëer je eigen symfonie door 5cl van deze kruidenmuzikant te mengen met een 
neutraal tonicum (of sodawater) in een glas gevuld met ijs. Serveer The Musician met 
een takje rozemarijn of een schijfje pompelmoes.

Jarenlang heb ik naar mijn mythe gezocht. Je hebt waarschijnlijk
gehoord dat elke muzikant er één nodig heeft. Ik ook. En toen ik
eindelijk mijn inspiratie vond, schreef ik de mooiste hymnen, over 
het land, de zee, de lucht en de schoonheden in elk van deze
natuurlijke elementen. Mijn mythe, mijn D. zal jarenlang me in 
staat stellen om de mooiste liedjes en ballades te schrijven. D. gaf
me mijn melodie, D. liet me rijmen.

D.GIN
500ml / 0% alc./vol.



A SYMPHONY OF HERBS
Deze mocktail is een kruidenfeestje van smaken. Door de 
gembernoten en kruidentoetsen te combineren met zoete en 
zachte deuntjes ontstaat een zachte melodie die langzaam 
uitbarst in een ballade van grote kracht. Probeer deze 
symfonie van kruiden en laat al uw zintuigen genieten van 
de show.

the
musician

D.GIN

Ingredienten
• 50 ml The Musician
• 1OO ml Tonic
• Een takje tijm
• Pompelmoes

Hoe maak je een A Symphony of Herbs?
1. Vul een glas met ijsblokjes
2. Voeg 50 ml The Musician toe
3. Voeg 100 ml Tonic toe
4. Snij een paar schijfjes pompelmoes
5. Garneer met een takje verse tijm & een schijfje pompelmoes

O% Alcohol, O% Suiker, O% Zout



the
inventor

Ik ben de grondlegger van D. Gin. Ik had een eerste 
ontmoeting met D. in 2012 toen ik mijn allereerste Gin-
DYI-kit cadeau kreeg. Vanaf dat moment startte mijn reis 
met D. toen ik begon te experimenteren met allerlei 
soorten kruiden, specerijen, bloemen en gouden tinten.

“

“
D.GIN

WWW.D-GIN.BE



Van Infusie tot Distilleren

Het mystieke dorp Machelen is de geboorteplaats van 
D. waar ik vanaf het begin mijn gins begon te maken. 
Ik kocht mijn eigen ingrediënten of oogstte ze uit mijn 
tuin. In het begin gebruikte ik de infusie techniek 
waarbij ik de kruiden langzaam in alcohol liet weken. 
Daarna heb ik deze techniek ingeruild voor de meer 
traditionele distillatietechniek waarbij hete stoom de 
smaak en het aroma van de kruiden opneemt maar 
niet de kleur of textuur. Als deze stoom terug afkoelt 
krijg je kleurloze pure alcohol met de gewenste smaak 
en parfum.

D.GIN



Een scala aan Verschillende persoonlijkheden

Toen ik D's unieke spirit leerde kennen, begreep ik de basis 
van waaruit ik meer variëteiten kon maken. D. is bedoeld om 
je te verbazen. D. is een breed scala aan dingen om te 
ontdekken. Van een traditionele London Dry Gin (The 
Farmer) tot een meer verfijnde Barreld Aged Gin (The 
Blacksmith) die gerijpt wordt in houten vaten. 

Door 9 unieke en diverse dranken te creëren (6 alcoholische 
Gin’s en 3 niet-alcoholische spirits) is er voor elk wat wils.

D.GIN



D’s reizen

Inmiddels ben ik nauw betrokken geraakt bij D. Ik 
creëer de perfecte combinaties en vervolgens zie ik de 
verschillende Gins tot leven komen in een 
authentieke en professionele distilleerderij in België. 

Door gebruik te maken van mijn eigen flessenvuller 
en etiketteermachine blijf ik van begin tot eind in 
nauw contact met het product. Maar D. is geen 
avontuur om alleen te ondernemen. Mijn vrouw en 
zoon zijn mijn trouwe metgezellen langs de route. D.
is ook hun onderneming.

D.GIN



D.GIN
Het creëren van nieuwe smaken is mijn passie. Ik hou ervan 
om te experimenteren en me over te geven aan de creativiteit 
van het combineren van verschillende kruiden en het tot leven 
zien komen van de etiketten op de flessen. Ik zal mezelf blijven 
uitdagen om unieke spirits te ontdekken en het verhaal van D. 
naar de wereld te brengen.

“

“

En jij? Heb je D. al ontmoet? Ontdek onze verschillende dranken en 
ontdek wat D. voor jou is.

Interesse om met Dany te werken? Aarzel niet om contact met ons 
op te nemen. 

D. over de hele wereld: ontdek waar D. tot nu toe naartoe is gereisd. 

Of word zelf distributeur zodat je D. naar onontgonnen plaatsen kunt 
brengen.

GEMAAKT DOOR:
FLANDERS SPIRITS
HEIRBAAN 98A, 1830 MACHELEN
BELGIUM DRINK VERSTANDIG

WWW.D-GIN.BE


