A BRAND NEW DAY

JACK & COLA BLIK
TENNESSEE WHISKEY
PAY OFF:
The Legendary Mix
HERKOMST: Lynchburg, Tennessee, USA
KEY WORDS:	 Rock & Roll, muziek, festivals,
no1 whiskey van Nederland
OMSCHRIJVING
` `De perfecte mix van Jack & cola in een blik.
` `Jack & cola is de meest gedronken colamix op
festivals zoals Pinkpop.
` `Het iconische Jack Daniel’s is de oudste
whiskeydistilleerderij van Amerika
` `Elke druppel Jack Daniel’s komt uit Lynchburg,
een dorpje in Tennessee met 600 inwoners,
waarvan de helft werkt bij Jack Daniel’s.
GESCHIEDENIS
Jasper Newton “Jack” Daniel registreerde
op 13-jarige leeftijd als eerste Amerikaan zijn
distilleerderij. Sinds de oprichting in 1866 is
Jack Daniel’s uitgegroeid tot veel meer dan
een whiskeymerk. Jack Daniel’s staat voor een
onafhankelijke, rock & roll levensstijl met een
grote passie voor muziek.

Geen 18, geen alcohol.

TECHNISCHE INFO
` `5% volume
` `SKU: 33cl

PERFECT SERVE: JACK & COLA
Schenk het blikje Jack & cola (of Jack & ginger)
uit in een glas met veel ijsblokjes.
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uitgebreid getest . 1 op de 4 drankjes was
is over we ld igend er te kannibali seren op
Jack & ginger; zondk & c ol a.
Jac

ABND Drinks Company B.V.
Reduitlaan 33, Blushuis unit 1.12, 4814 DC Breda

T +31 (0)76 - 88 83 000
E info@abrandnewday.nl

I www.abrandnewday.nl
K.v.K. nº 11062936

IBAN NL32 ABNA 0244830797
BTW nº NL 8147 96 047 B 01

LESS ALCOHOL

KLEUR:
Amber/goud
GEUR:
Toegankelijk, vanille, karamel en
		
licht eikenhout
SMAAK:	 Fijne, zoete whiskey gemixt met
cola of ginger ale

