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Longmorn 16 Years
Longmorn is een Scotch single malt whisky uit de Speyside. Het overgrote deel van
Longmorn 16 Year Old rijpt op ‘first fill American oak casks’. Deze whisky is ‘non-chill
filtered’. Hij heeft een zeer rijke smaak met een prachtige afdronk. Maar ook het
verhaal achter de bijzondere verpakking is amusant. De fles heeft namelijk een zachte
onderkant die geen lawaai maakt als je ‘m op tafel zet. Deze fles is zo gecreëerd zodat
de mannen vroeger ’s nachts stiekem en niet hoorbaar voor hun vrouw, nog een paar
glazen van deze heerlijke whisky konden drinken.
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Texel Skuumkoppe
Texels Skuumkoppe is een ambachtelijk gebrouwen donker witbier met een volle smaak. Een fris
tarwebier dat past bij alle jaargetijden. Texels Skuumkoppe is het boegbeeld van de Texelse
Bierbrouwerij en het meest gedronken bier van Texels. Vele Texelaars zijn trots op dit bier en alle
horecagelegenheden verkopen het. Een goede manier om kennis te maken met speciaalbier in het

algemeen en Texels in het bijzonder.‘Skuumkoppe’ noemen de strandjutters op Texel de witte
koppen op de golven van de ruige zee rond dit bijzondere eiland. Lang was het gebruik dat de waard
van het stamcafé voor zijn gasten het duin opging. Aan de hoeveelheid ‘skuum’ zag hij of er zwaar
weer op komst was. Tijd om te jutten.De bieren van Texels worden gebrouwen van uitsluitend
natuurlijke grondstoffen zoals zuiver duinwater, Texelse gerst en tarwe, hop en gist van de eigen
Texels giststam. Ze zijn daarom erkend als ‘Echt Texels product’.
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Copperhead Gin is het resultaat van een samenwerking tussen Yvan Vindevogel, een apotheker
uit Kortrijk die sterk geïnteresseerd is in het heelkundige aspect van gin, en Bernard Fillier,
eigenaar van de door menig gekende graanstokerij Filliers die superieur is in het distilleren van
alcohol op basis van jeneverbessen.
De overheerlijk zachte Belgische gin bevat verschillende botanicals als jeneverbessen,
sinaasappelschil, korianderzaad, engelwortel maar ook kardemom. Dit geeft je een zachte en
frisse neus van citrus.
Naast de bijzonder zachte smaak is ook de koperen fles zeer opvallend. De naam Copperhead
wijst niet alleen op de koperen lambiek die al van de oorsprong gebruikt wordt om alcohol in te
stoken, maar hij wijst ook op de Koperkop, een type slang die gekend is van het symbool voor
de farmacie.

