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Bijna alle Schotse graanwhisky’s
worden in de Lowlands gemaakt, terwijl hier nog geen tien
distilleerderijen staan. De whisky’s uit dit gebied kenmerken zich
door een zachte en lichte smaak.

Schotland, Islands

Schotland, Highlands
De Highlands is het grootste en
meest uiteenlopende gebied in Schotland. De whisky’s uit de
Highlands variëren van fruitig en zacht tot vol en complex en zijn
soms zelfs geturfd.

Schotland, Speyside

Schotland, Campbeltown

Ooit was Campbeltown,
gelegen op het schiereiland Kintyre, het bruisende hart van de
whiskywereld. Nu is het er een stuk rustiger, er zijn nog maar drie
distilleerderijen. De whisky’s uit Campbeltown kenmerken zich
gelukkig nog steeds door een vol en pittig karakter, met ziltige en
geturfde tonen.

Officieel zijn de Islands onderdeel van
de Highlands. De whisky’s van deze eilanden kunnen heel erg
verschillen in smaak, maar één ding hebben ze bijna allemaal
gemeen: ziltige tonen van het zeewater dat wordt gebruikt.
Deze regio is vernoemd naar de rivier
Spey, die dwars door het gebied loopt. Uit de Speyside komen
zachte en fruitige whisky’s met tonen van honing en vanille.

Schotland, Islay

Op dit eiland staat een tiental
distilleerderijen behoorlijk dicht op elkaar. De whisky’s die hier
gemaakt worden zijn in één woord samen te vatten: geturfd.
(Met af en toe een uitzondering).

Ierse whiskey

Whiskey uit Ierland wordt over het algemeen drie keer gedistilleerd,
niet twee keer zoals in Schotland. Dit geeft deze whiskey’s een volle en aromatische smaak.

Aziatische whisky

Door de hogere temperatuur en luchtvochtigheid,
verloopt in veel Aziatische landen de houtrijping van whisky sneller dan in Schotland en Ierland.
Dit geeft deze whisky’s de zoete tonen van vanille en karamel die ze onderscheidt van “het origineel”.

SCHOTLAND
SPEYSIDE

HIGHLANDS

Monkey Shoulder

6,00

Glenmorangie 10 yr

7,50

Tomintoul Tlath

6,00

Clynelish 14 yr

8,00

Ben Romach 10 yr

8,00

Wolfburn Langskip

8,50

Cragganmore 12 yr

8,00

Ballechin 10 yr

9,50

The Balvenie DoubleWood 12 yr

8,50

Glenfarclas 18 yr

9,00

The Balvenie Carribean Cask 14 yr

10,00

ISLANDS

Arran Barrel reserve

6,00

Arran 10 yr

7,00

Tobermory 12 yr

8,50

CAMPBELTOWN

Glen Scotia double cask

8,50

LOWLANDS

Auchentoshan Springwood

6,00

Glenkinchie 12 yr

7,00

ISLAY

Finlaggan original

6,00

Bunnahabhain striuireadair

7,50

Laphroaig Quarter Cask

8,00

Kilchoman Machir Bay

8,00

Finlaggan Red wine cask

9,00

IRELAND
Jameson blended

5,00

Kilbeggan single grain

6,00

Glendalough calvados

7,50

Connemara peated

8,00

Knappogue castle 12 yr

8,50

US
Georgia Moon corn whiskey

5,00

Maker’s Mark bourbon

5,50

Yellowstone select bourbon

7,50

Knob Creek rye

8,00

High West double rye

8,50

NEDERLAND
Millstone Oloroso

8,50

Rysk Hynder

9,00

AZIË
INDIA Amrut single mal

7,00

TAIWAN Yushan single malt

9,50

JAPAN Togouchi blended
Nikka coffey malt

8,00
11,00

ISRAËL Young Single Malt

8,50

Bij The Black Fox hebben we een groot
assortiment whisky’s uit natuurlijk Schotland
maar ook uit Amerika, Japan en ons kleine
koude kikkerlandje. We vertellen je er alles over
tijdens een proeverij. Je leert over de bereiding,
achtergronden van de distilleerderij, geur en
het allerbelangrijkste: de smaak! We hebben
verschillende proeverijen, vraag ernaar bij onze
bediening.
We kunnen ook een proeverij op maat
samenstellen, perfect voor bijvoorbeeld een
bedrijfsuitje, familiedag of vrijgezellenfeest.
Als je interesse hebt laat het ons dan weten of
stuur even een mail naar info@theblackfox.nl en
dan nemen we contact met je op.

theblackfox.nl/whiskyproeverij

