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WHISKY

Klasse 1: Whisky
		
€ 4,50 per glas
Klasse 2: Special whisky
		
€ 7,50 per glas
Klasse 3: Exclusive whisky
		
€ 9,- per glas

PRIJSKLASSEN

INFORMATIE

Oban maakt deel uit van de Classic Malts reeks
en is een uitstekend voorbeeld van een malt
uit de westelijke Highlands; fruitig, vol en met
een vleugje rook en heide. Hij wordt op
traditionele wijze gemaakt in de distilleerderij
Oban, gelegen in het vissersdorp met dezelfde
naam. Dit is een van de redenen dat zoveel
mensen van deze whisky gecharmeerd zijn: hij
doet hen denken aan de zee.

Geur: Volle geur van zeezout en rokerig
Smaak: Droog, rokerig met mout en
		fruittonen
Klasse:

3

OBAN

INFORMATIE

Laphroaig 10 years Single Malt wordt op dezelfde
wijze, zoals Ian Hunter ruim 75 jaar geleden ooit
begon met de originele Laphroaig, gedistilleerd.
Gemoute gerst wordt boven turf vuur gedroogd.
De rook van deze turf, welke alleen op Islay
voorkomt, geeft Laphroaig zijn bijzondere smaak.
Veel rook, zeewier en een vleugje zoetheid.

Geur:
Smaak:

Robuuste truf, malt, zilt
Rond met een zachte afdronk

Klasse:

3

LAPHROAIG

INFORMATIE

Vele geloven dat de Lagavulin distilleerderij een
van de oudste is die Schotland rijk is. In 1816
richtte John Johnston de eerste Lagavulin (spreek
uit: Laga-voelin) distilleerderij op. Lagavulin is
afgeleid van het Keltische woord, Laggan
Mhouillin, wat “de monding waar de molen is”
betekent. Er is niets gehaast aan het proces van
het maken van de Lagavulin. De malt zit maar
liefst 16 jaar in eikenvaten voor de ultieme
rijping.

Geur:
Smaak:

Rijk met een vleugje turf
Vol, krachtig en zilt

Klasse:

3

LAGAVULIN

INFORMATIE

The Balvenie Double Wood is een prachtige
12-jarige single malt. Hij heeft zijn
overheerlijke smaken te danken aan twee
houtsoorten waarop hij mocht rijpen. Namelijk
een traditioneel eikenhouten vat en een firstfill sherryvat van Europees eiken. Op de neus
bevat hij lichte en warme aroma’s van honing.

Geur:
Smaak:

Zoet fruit, sherry, kaneel, honing
Volle en frisse smaak

Klasse:

2

THE BALVENIE

INFORMATIE

Singleton is een authentieke schotse speyside
single malt whisky, gemaakt door trage
distillatie. De lagering op eikenhout geeft een
goudkleurige whisky met een geur van fruit,
noten en vanille. Een smaak explosie van
zoetheid en knapperige noten. Een elegante en
medium-lange afdronk, een zoete en
nootachtige smaak.

Geur:
Smaak:

Fruit, noten en vanille
Zacht en uitgebalanceerd

Klasse:

2

SINGLETON

INFORMATIE

Glennfiddich is een whisky die minimaal 12
jaar gerijpt heeft. De whisky is gerijpt in vaten
waar voorheen bourbon en sherry in bewaard
werden. Dit geeft de drank een unieke en veel
bekroonde smaak.

Ook leuk om te weten;
De Glenfiddich whisky wordt enkel op één plek
gedistilleerd en dat is bij Glenfiddich Distillery in
Dufftown. Fiddich betekent: edelhert en de
betekenis van Glenfiddich is: vallei van de herten

Geur:
Smaak:

Appel, peer en honing
Noten, fruit, hint van kruidnagel

Klasse:

2

GLENFIDDICH

INFORMATIE

Aberlour is zeer geliefd bij liefhebbers van een
zachte, maar karaktervolle whisky. De Aberlour
werd in de jaren ´80 geïntroduceerd als de
‘standard botteling’ van Aberlour. Op het etiket
staat nog altijd het motto van de oprichter van
de Aberlour distilleerderij James Fleming. Met zijn
lijfspreuk: “Laat de daad zien”, doelt hij op de
liefde en finesse welke bij alle Aberlour whisky´s
terug te vinden is.

Geur:
Smaak:

Zacht fruit, vanille, rokerig
Stevig, fruit en licht rokerig

Klasse:

2

ABERLOUR

INFORMATIE

Glenkinchie 12 Years Old wordt geproduceerd in
Pencaitland nabij Edinburgh. De Glenkinchie
distilleerderij is de enige overblijver van de vijf
Lowland distilleerderijen, die in 1914 de Scottish
Malt Distilleries oprichten. De traditionele
Lowland wasketel van 32.000 liter is een van de
grootste in de sector.

Geur:
Smaak:

Palet van kruiden en karamel
Rijk, zoet en droog

Klasse:

2

GLENKINCHIE

INFORMATIE

De Auchentoshan Distilleerderij ligt in het westen
van Schotland dicht bij Glasgow. Auchentoshan
opende haar deuren in 1800 en is in zijn ruim
200 jaar geschiedenis regelmatig van eigenaar
veranderd. Wat de whisky’s van deze
distilleerderij anders maakt dan de meeste
Schotse whisky’s is het feit dat ze drie keer
gedistilleerd worden. Hierdoor en door het
gebruik van ongeturfde gerst worden de whisky’s
van Auchentoshan beduidend zachter en zoeter
dan de andere Schotse single malts. Voor de
rijping van hun whisky’s gebruikt Auchentoshan
bourbon en sherry vaten.

Geur: Citrus, vanille en noten
Smaak: Tonen van vanille, gember,
		 mandarijn, limoen
Klasse:

2

AUCHENTOSHAN

INFORMATIE

Highland Park 12 jaar (40% vol.) whisky heeft een
combinatie van een volle en ronde smaak met
een zacht rokerig karakter. In de distilleerderij,
opgericht door Vikingafstammeling Magnus
Eunson, maken ze een zacht rokerige whisky die
uitsluitend in sherryvaten heeft gerijpt. In
combinatie met de wind, regen en kou ontstaat
de perfecte basis voor één van ‘s werelds beste
single malt whisky’s.

Geur:
Smaak:

Rijk, met een vleugje turf
Milde en zachte smaak

Klasse:

2

HIGHLAND PARK

INFORMATIE

Talisker whisky 10 years (45,8% vol.) is een
Schotse single malt whisky, afkomstig van het
eiland Skye. De aanwezigheid van de zee en
turfgronden in de uitgesproken smaak met tonen
van turf en zeewier.

Geur:
Smaak:

Turf, peper en zee- invloeden
Zoet, turf en een rokerige afdronk

Klasse:

2

TALISKER

INFORMATIE

Bushmills is een Ierse malt whisky met een mild
karakter. Het is drie keer gedistilleerd en gerijpt
in gebruikte bourbonvaten. Het geeft de whisky
een aroma van sherry, vanille en honing en een
moutige smaak waarin gesmolten chocolade en
karamel te ontdekken zijn.

Geur:
Smaak:

Malt geuren, fruitig en sherry
Fruit, mout en rond

Klasse:

2

BUSHMILLS

INFORMATIE

Johnnie Walker Black Label is een blended whisky
uit Schotland en heeft minimaal 12 jaar gerijpt.
Johnnie Walker Black Label vindt zijn oorsprong
in 1870 en door het blenden van de verschillende
malt whisky’s door de Master Blender behoudt de
Black Label zijn constante en superieure smaak.
Volgens Jim Murray, de auteur van een van de
belangrijkste whisky boeken, “the Whisky Bible”,
wordt Johnnie Walker Black Label omschreven
als: “The Savoy, the Everest of the deluxe
whiskies”. Iets wat wij bij deze blended whisky
alleen maar kunnen beamen.

Geur:
Smaak:

Complex, fruit en chocolade
Zoet, turf en een rokerige afdronk

Klasse:

2

JOHNNY WALKER | BLACK LABEL

INFORMATIE

Jameson heeft een mooie gouden kleur en
aroma’s van sherry, noten en fruit. De rokerige
smaak ontbreekt, doordat er niet op turf gestookt
wordt. Het is absoluut een ‘smooth’ whisky, met
een elegante zachte afdronk met licht eiken
nuances.

Geur:
Smaak:

Palet van eiken, banaan, appel
Droog, vol en verfijnd

Klasse:

1

JAMESON

INFORMATIE

Johnnie Walker Red Label, één van de beste
verkochte whisky’s ter wereld is tegenwoordig
niet meer weg te denken. De Johnnie Walker Red
Label is een blended whisky, welke uit zo’n 35
verschillende soorten whisky’s bestaat. Johnnie
Walker Red Label staat bekend om zijn
veelzijdigheid. Deze whisky klassieker uit 1909 is
dan ook een echte allrounder.

Geur:
Smaak:

Complex, rokerig en karamel
Karamel, rijp fruit en hout

Klasse:

1

JOHNNY WALKER | RED LABEL

INFORMATIE

Famous Grouse is een blended Scotch whisky die
bestaat uit een blend van ondere andere The
Mcallen en Highland Park, twee van ’s werelds
meest gerespecteerde Single Malt Scotch
Whisky’s. Deze geliefde whisky staat bekend om
zijn zachte en rijke smaak en gebruikt meer
sherryvaten voor het rijpen van haar whisky’s dan
andere blended whisky’s.

Geur:
Smaak:

Milde malt geuren, lichte turf
Zacht malt met veel karakter

Klasse:

1

FAMOUS GROUSE

INFORMATIE

Ballantine’s is een blend whisky die uit meer dan
40 verschillende graan- en malt whisky’s bestaat.
Al deze whisky’s zijn afkomstig uit Scotland.
Ballantines is de enige Scotch waarin de 4
belangrijkste regio’s van Schotland samenkomen:
Lowlands, Speyside, Highlands en Islay. De master
blender zorgt voor de constante kwaliteit en het
karakter. Ballantines is evenwichtig, zacht en
zoet. Volgens Jim Murray: “A major work of art.”

Geur:
Smaak:

Honing met een vleugje kruiden
Subtiel met tonen van vanille

Klasse:

1

BALLANTINE’S FINEST

INFORMATIE

Glen Talloch, een blended whisky geproduceerd
volgens oude Schotse tradities. De whisky bestaat
uit zorgvuldig geselecteerde malts als Balblair,
Knockdhu en Speyburn en graanwhisky’s zijn
geblend tot een van de best verkochte whisky
van Nederland.

Geur:
Smaak:

Elegant bouquet van granen
Stevig, fruit, en licht rokerig

Klasse:

1

GLEN TALLOCH

INFORMATIE

Jack Daniels is een prachtige fruitige en kruidige
Amerikaanse whisky. De welbekende whisky is
natuurlijk te herkennen aan het prachtige
ontwerp van de fles en zijn etiket. Gemaakt van
een mix van karamel, vanille, geroosterd eiken en
specerijen. De prachtige amber kleur en zachte en
rijke smaak zijn gecreëerd door een unieke
Amerikaanse manier van rijpen en filteren, Jack
Daniels word maar liefst gefilterd door een 3
meter dikke laag houtskool. Dit geeft het zijn
zachtheid.

Geur:
Smaak:

Fruit, noten en vanille
Vanille

Klasse:

1

JACK DANIEL’S | OLD NO. 7

INFORMATIE

Four Roses Bourbon is als het op bourbons
aankomt een zeer bekend merk met goeie
redenen. Deze amber kleurige straight bourbon
uit de Verenigde staten heeft zijn reputatie
opgebouwd door constante kwaliteit te leveren.
Zijn whisky’s worden gerijpt op Amerikaanse wit
eiken vaten voor een minimum van vijf jaar. Het
vormt een deken van zoete tonen die grotendeels
zijn achtergrond van pittige citrus bedekt.
Gelukkig komen die sterk terug, aanwezig, maar
niet te overheersend in zijn smaak. Perfect in
balans gebracht dankzij de honing en limonade.
licht zoet met een stevige portie geroosterde eik!
Deze straight bourbon whisky heeft een
alcoholpercentage van 40%.

Geur:
Smaak:

Marmelade en toffee
Karamel

Klasse:

1

FOUR ROSES BOURBON
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