Whisky van de maand

The Glenrothes 12 Year
Glenrothes 12 years is onderdeel van de Soleo
Collection, gernoemd naar het proces waarin druiven
zongedroogd worden, alvorens deze gebruikt worden
voor de sherryproductie. Verwacht dan ook de nodige
sherryinvloeden terug in deze whisky. Neus: aromatisch,
banaan en vanille. Smaak: banaan, citroen en kaneel
vullen elkaar goed aan. Afdronk: lang, zoet en licht
gekruid.

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

HENDRICK’S GIN
Hendrick's Gin, in zijn opvallende zwarte apothekers fles, is een premium gin
met een bijzondere twist. Bij het openen van de fles kan men de frisse geuren
van jeneverbessen, koriander, citroen, komkommer en rozen ontdekken.
Hendrick's Gin, met het predikaat "a most unusual gin", is dan ook met recht
een bijzondere gin waarvan de zachte smaak heel lang blijft hangen.
Hendrick's Gin wordt gedistilleerd in Schotland, wat bewijst dat de Schotten,
naast whisky, ook nog hele goede gin kunnen produceren.

HENDRICK’S COCKTAIL VAN SEPTEMBER 2019:
Groot Hendrick’s glas met ijs, Hendrick’s gin, frambozen siroop, verse
gember, afgetopt met ginger beer.

