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Glen Moray 16 Years

Glen Moray is een Speyside single malt whisky. Voormalige bourbon
vaten worden gebruikt, afkomstig uit Noord-Amerika om Glen Moray
te laten rijpen. Dit geeft de whisky zijn rijke en spicy karakter. De
vaten zorgen voor een superieur product met een zachte en volle
smaak. Heerlijk om te combineren met vers gebakken brood met
honing.
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Brand Lentebock
Fruitig en fris
Brand Lentebock is gebrouwen met een bijzondere blend van
gebrande moutsoorten en vergist met een bovengist. Lentebock
dankt zijn frisse smaak aan de Saazer hop.
De smaak van Brand Lentebock komt het beste tot zijn recht in het
Brand Diamantglas.
Voor Lentebock adviseren wij het elegante “Diamantglas”. Door de opstaande rand van het glas
krijgen de aroma’s de kans om uit het bier te ontstijgen én heeft u een comfortabele drinkervaring.
De curve in het glas zorgt voor een stevigere schuimkraag. Deze vorm maakt het inschenken en
tappen van een perfect bier tevens een stuk makkelijker. Zo wordt de perfecte Brand Lentebock
geschonken.
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SLOANE'S DRY GIN

Onze meesterdestillateur en blender vond het een passende geste om
onze gin Sloane's te noemen. Ter ere van de belangrijke bijdrage van
Sir Hans Sloane aan de plantkunde in het algemeen en, onbewust,
aan de totstandkoming van gin.
Over Sir Hans Sloane
In zijn zoektocht naar de perfecte combinatie van plantenextracten om jenever te maken,
werd de meesterdestillateur en blender van Sloane’s gegrepen door de omvang en de
volledigheid van de botanische privé-collectie van Sir Hans Sloane (1660-1753). Deze
collectie vergaarde Sloane tijdens zijn leven; het vormde de basis van de collecties van het
British Museum en het Natural History Museum.

In de beginperiode van de Engelse gin is de botanische collectie van Sir Hans Sloane
ongetwijfeld van grote invloed en betekenis geweest. Het introduceerde in het Engeland van
de 18e eeuw exotische, botanische ingrediënten als jeneverbessen, zoethout, vanillestokjes,
korianderzaden, iriswortel, kardemomzaden, engelwortel en verse citroenen en verse
sinaasappels die de basis hebben gelegd voor het aromatiseren van gins.

