Whisky van de maand

Royal Lochnagar 12 Year
Een heerlijke whisky met een bleke amberkleur. Dankzij de frisse aroma's
van sherry, gestoofd fruit en zoete honing dat goed gepaard gaat met de
gemoute vanille en vleugjes van eikenhout is deze whisky op de neus zeer
complex. Van smaak heeft hij een zoute en lichtzure toon met veel kruiden.
De afdronk is rijk aan vanille en eikenhout en zeer droog, maar zeer lekker!
Geschiedenis:
De eerste Lochnagar distilleerderij was afgebrand onder verdachte
omstandigheden in 1824. Een vervangend gebouw werd gebouwd in 1841 en
in 1845 bouwde John Begg het nieuwe gebouw van Lochnagar.
De distilleerderij werd bekroond in 1848 met de Royal Warrant wanneer
John Begg, prins Albert uitnodigde om de distilleerderij te komen bezoeken
van het dichtgelegen Balmoral Castle, het kasteel van de Koningin in de
Hooglanden.
De volgende dag werd de distilleerderij bezocht door koningin Victoria, Prince
Albert en hun kinderen. De distilleerderij heeft zijn naam gekregen door de
berg, Munro, een berg wat over 3000ft hoog is.

Bier van de maand

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 speciaal bier 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’.

Gin van de maand

SEEDLIP Grove 0.0%
alcoholvrij gedistilleerd
Seedlip Grove Citrus is een alcoholvrij alternatief voor gin en bestaat uit
geoogste natuurlijke ingrediënten zoals: kruiden, kardemom, eik, sinaasappel
en grapefruit, die resulteren in een smaakvolle drank en perfect voor het
mengen van uw favoriete gin-tonic.
Seedlip Spice 94 bevat geen suiker, calorieën, een kunstmatige kleur of
aroma. Het is een heerlijke alcoholvrije drank om te mixen met tonic, met
verse gember, sinaasappel en jeneverbes.

