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GIN CITADELLE RESERVE 

 
 
 

 
O gin Citadelle reserve é o único gin do mundo 
amadurecido durante 6 meses em cascos de 
carvalho. Combina maravilhosamente o frescor 
e a complexidade do Citadelle Gin normal com o 
requinte das bebidas envelhecidas em cascos de 
carvalho.  

 
Notas de Prova: Mostra sutis e delicadas notas 
florais, acompanhadas pela violeta, íris e notas 
de especiarias. Também apresenta sabores de 
flores, canela com um toque de madeira. O 
aroma doce e picante do zimbro, citrinos e anis 
estrelado estão bastante presentes tanto no 
aroma como no sabor. O final é longo como só 
um envelhecimento barril pode proporcionar. 
Um gin que pode perfeitamente ser apreciado 
puro.  
 
A complexidade do Gin Citadelle Reserve facilita 
a criação de um gin tónico: basta colocar uma 
casca de limão com uma água tónica de sabor 
neutro. 
 
País: França 
 
Teor Alcoólico: 44%  
 
 

 
Citadelle reserve gin is the only gin in the world 
matured for 6 months in oak casks. It 
wonderfully combines the freshness and 
complexity of the normal Citadelle Gin with the 
refinement of drinks aged in oak casks. 
 
 
Tasting Notes: Shows subtle and delicate floral 
notes, accompanied by violet, iris and spicy 
notes. It also features flavors of flowers, 
cinnamon with a touch of wood. The sweet and 
spicy aroma of juniper, citrus and star anise are 
very present in both aroma and flavor. The finish 
is long as only an aging barrel can provide. A gin 
that can be perfectly enjoyed pure. 
 
 
 
The complexity of the Citadelle Reserve Gin 
facilitates the creation of a gin and tonic: just 
add a lemon peel with a neutral-tonic water. 

 

 

Country: France 

 

Alcohol Content: 44% 

FICHA TÉCNICA: THECNICAL SHEET 

 


