
Take it Sloe…. 

V2C SLOE– de herfst special van V2C Dutch Dry Gin 
 

V2C komt met een unieke en nieuw en puur type Sloe Gin- geen likeur, maar een destillaat! 

“Sloe” is nagenoeg synoniem met “taking it slow”….na een dag hard werken of een jachtpartij.  

 

De herfst is in aantocht dus V2C verwelkomt dit seizoen met haar special: V2C SLOE DUTCH 

DRY GIN 

 

V2C Sloe Dutch Dry Gin 
Sleedoornbessen zijn op z’n best, wanneer de herfst zijn intrede doet.  

 

Geheel in de geest van V2C, is deze pure sloe gin gemaakt “without any compromises, and no 

shortcuts. All good.  “V2C Sloe staat voor ambachtelijke kwaliteit en sterkte, 41,5% vol. Als basis 

gebruiken we de ingrediënten van beproefde V2C Classic recept, maar het duurde wel even 

totdat we de perfecte sloe hadden. Je hoeft je geen zorgen te maken over toegevoegde suiker 

of bessensap (zoals bij de andere sloes op de markt), dit zou immers zonde zijn van de smaak.  

 

De overvloed van Sleedoornbessen hebben veel tijd gehad om hun aroma’s vrij te geven aan de 

gin. Na deze periode van maceratie, hebben we de gin nog eens gedestilleerd en het resultaat 

is een unieke en zachte gin voor de periode waarin de dagen weer wat korter worden”, voegt Ad 

Pfennings, medeoprichter van V2C toe. 

 

Time to take it slow, and enjoy V2C Sloe Gin. 

 

Disclaimer 
Sloe down and enjoy responsibly.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Geschiedenis van Sloe Gin 

De Victorians nipte hun sloe gins als digestief en slaapmutsje. Zij brachten sloe gin in zwang, dit werd later enthousiast geadopteerd 

door de Edwardians aan het begin van de 20ste eeuw. Zij introduceerde flacons met sloe gin “in the country” tijdens jacht- en 

vispartijen. Het is al meer dan 100 jaar een onuitwisbaar ingrediënt in het cocktail repertoire”. 

 

About V2C Dutch Dry Gin 

Tijdens een swingende zomer, is V2C is geïntroduceerd bij hot-spots en klassieke hang-outs, in 

Nederland en België. Velen hebben een genoten van heerlijke G&T’s op zonnige terrassen, en er was 

nog een andere reden om vrolijk te zijn: Classic V2C Dutch Dry Gin heeft de the prestigieuze Silver IWSC 

2014 Award gewonnen. 

 

V2C is gemaakt op een basis van 100% graan-alcohol (Moutwijn), de beste botanicals en ouderwets 

vakmanschap. Lees het hele verhaal op www.v2cgin.com. 

 

Perfect Serve 
Neem een slok uit je heupflacon, met ijs of met Indi tonic, gegarneerd met rood herfstfruit. 

 

Inlichtingen: 

Laurens Claassens - V2C Spirits - +31 6 22233100 - laurens@v2cgin.com - www.v2cgin.com 
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