Copperhead Gin lanceert “The Gibson Edition” in
samenwerking met wereldberoemde barman Marian Beke.
Het Belgische Copperhead Gin van ondernemers Yvan Vindevogel en Stefaan Bettens heeft een
succesvolle lancering van hun derde gin achter de rug. Deze gin kwam tot stand na een intense
samenwerking met de wereldberoemde bartender Marian Beke, eigenaar van The Gibson Bar in
London. Marian’s bar is terug te vinden in “The World’s 50 Best Bars” en trekt zowel fans aan van
klassieke cocktails als van experimentele “serves”. The Gibson Edition is een permanente
toevoeging aan het huidige Copperhead Gin gamma naast de succesvolle “Classic” en “Black Batch”
variant.

The Gibson Edition verpakt in een Jaguar groene fles is een permanente toevoeging aan het Copperhead gamma.

Copperhead Gin wordt beschouwd als één van de belangrijke super-premium merken in de gin markt. De
toon werd vier jaar geleden gezet met een kwalitatieve distributie in België en Nederland, vandaag wordt
Copperhead Gin verdeeld in meer dan 20 Europese landen en heeft het ook zijn weg gevonden naar Dubai,
Singapore en Hong Kong.
Eigenaars - Yvan Vindevogel en Stefaan Bettens - zijn vooral trots op het succes in London. Waar je hun parel
op de schappen van gerenomeerde bars als The Connaught, The Dorchester, Bar Nightjar, Oriole Bar,
Isabels, Annabels, Le Caprice & The Gibson terugvindt.

Marian Beke op het lanceringsevent in The Jane in Antwerpen.
The Gibson Edition is geïnspireerd op de cocktail klassier ‘The Gibson Martini’ met zilverui als garnituur,
ook Marian’s bar (The Gibson) is hierop geïnspireerd. De exacte herkomst van deze cocktail is onduidelijk
maar men weet wel dat zijn oorsprong ligt in de Players Club, New York City waar de kunstenaar Charles
Dana Gibson bartender Charles Connely uitdaagde om een nieuwe variant te maken op de Classic Martini.
Hierbij verving hij de olijf door een zilverui en gaf de Martini een andere twist.

Nieuwe stijl van Gin is geboren: “Savoury Gin”
Naast de Copperhead Classic en de Black Batch wordt ook de nieuwe
variant bij de op één na oudste distillerij van België, Filliers,
gedistilleerd. Marian heeft meerdere dagen en uren gewerkt aan zijn
creatie in samenwerking met de mensen bij Filliers. De master
distiller van Filliers getuigt dan ook dat de Gibson Edition bij
voorsprong de meest gesophisticeerde gin is waar hij ooit aan
meegewerkt heeft.
De nieuwe smaak wordt bepaald door zijn unieke en hartige stijl,
waarbij een distillaat van de 5 originele Copperhead botanicals
gecombineerd wordt met het Gibson distillaat van 13
zorgvuldige geselecteerde botanicals waaronder foelie, peper, casia,
laurier, gember, pimentbes, venkel en dillezaden. Marian voegde per
botanical ook het individuele distillaat of maceraat aan de receptuur
toe. De toevoeging van een 8 jaar oude jenever rondt het geheel mooi
af door zijn zachte maar complexe smaak.
De Gibson Edition leent zich perfect voor Martini’s maar kan
eveneens gebruikt worden in cocktails met een “savoury twist” of in
combinatie met een Fever-Tree Premium Tonic voor een unieke Gin
& Tonic met een gepekelde garnituur.

*De stijlvolle donkergroene kleur van de fles is geïnspireerd op de originele
Edwardiaanse Jaguar groene tegels van de beschermde gevel van The Gibson Bar
uit 1818

