
 
 

PMC – Importação Comercio e Serviços, Lda | Rua Alfredo da Silva 103 – 2785-656 São Domingos de Rana, Carcavelos - Portugal 
NC: 510 304 338 – Capital Social 500.000,00 euros registada na Conservatória de Lisboa 

 www.pmc-wine.com | info@pmc-wine.com |Tel.: (+351) 214 536 846 

 

GIN | GIN ISH 

 

 
 

 

O gin ish faz-nos regressar ao mais puro estilo do 
gin tradicional de Londres, mas com um PUNCH 
extra de zimbro. A receita equilibrada de Ish 
oferece um perfil e sabor característico, sem 
quaisquer infusões de aditivos de sabores. É o 
renascimento do gin british feito quem aprecia a 
bebida. 
 
Ish é cinco vezes destilada em um "pot still" 
tradicional ainda com a mais alta qualidade de 
aguardente e cereais juntamente com doze 
plantas. É elegante no nariz e bem estruturado 
no palato com notas cítricas doces. Tonalidades 
florais suaves com um fundo forte de zimbro, 
tanto no nariz como na boca. Aroma intenso a 
zimbro, coentro, com notas de citrinos. No 
Palato, após uma doçura inicial a partir da 
laranja segue-se uma harmonia complexa de 
sabores. 

 
Região: Inglaterra 

 
Teor Alcoólico: 41%  
 
Fabricante: The Poshmakers  
 

 
Ish gin takes us back to the purest style of 
traditional London gin, but with an extra PUNCH 
of juniper. Ish's balanced recipe offers a 
distinctive profile and flavour, without any 
infusions of flavour additives. It is the revival of 
the British gin made who appreciates the drink. 
 
 
Ish is five times distilled in a traditional "pot still" 
with the highest quality spirit and grain together 
with twelve plants. It is elegant on the nose and 
well structured on the palate with sweet citrus 
notes. Soft floral tones with a strong juniper 
background both on the nose and in the mouth. 
Intense aroma of juniper, coriander, with hints of 
citrus. On the Palate, after an initial sweetness 
from the orange follows a complex harmony of 
flavours. 

 
 
Region: England 

 
Alcohol Content: 41% 
 
Maker: The poshmakers 
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