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JACK DANIEL’S
TENNESSEE HONEY
HONEY LIQUEUR

HERKOMST: Verenigde Staten, Tennessee
KEY WORDS: Zoet, vanille, hout en honing
KLEUR: Licht goud
GEUR: Honing in hout gevat
SMAAK: Vanille, kruidig,, pittig
ALCOHOL:  35%
FORMATEN: 70cl 

OMSCHRIJVING

 `Tennessee Honey is echt Jack Daniel’s  
Old No. 7, geïnfuseerd met onvervalste 
Amerikaanse honing.

 `Na de introductie werd Tennessee Honey 
direct een grote hit en was jarenlang 
wereldwijd de snelst groeiende nieuwe spirit.

 `Door de toevoeging van Amerikaanse honing 
is deze Jack Daniel’s erg toegankelijk voor hen 
die whiskey op zich te intens vinden.

Geen 18, geen alcohol.
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GESCHIEDENIS

De distilleerderij van Jack Daniel’s werd opgericht in 1866 en is daarmee de oudste geregistreerde 
distilleerderij van Amerika. Jack was klein van stuk, maar groot van daden en wist van het merk een 
absolute icoon te maken. Voor zijn overlijden in 1911 was het etiket groen. Om hem te eren is het daarna 
zwart geworden. Over de aanduiding Old No.7 bestaan veel legendes. De meest waarschijnlijke is dat Jack 
Old No. 7 vernoemd werd naar een keten van 7 winkels in Tennessee, eigendom van een zakenman voor 
wie Jack veel bewondering had. De markante vierkante fles was ook zijn idee.

INGREDIËNTEN EN PRODUCTIE

Het hoofdbestanddeel van Jack Daniel’s is maïs, zo’n 80%, aangevuld met rogge en een klein beetje 
gemoute gerst. Het distillaat wordt voor het rijpen in vaten eerst gefilterd door een metersdikke laag 
houtskool van de suikerahorn (maple leaf). Dat geeft Jack zijn soepele, zachte smaak. Na de toevoeging 
van natuurzuivere honing uit Tennessee wordt Tennessee Honey gebotteld op 35%. Door de basis van de 
echte Old No. 7 en de Amerikaanse honing is ’Honey’ zowel uniek als toegankelijk van smaak.

PROEFNOTITIE

Honingzoet terwijl de smaak van Jack Daniel’s 
nog duidelijk is te onderscheiden. Een mooie 
fusie van hout, honing, vanille en een snufje 
kruiden. Heerlijk om zo te drinken of om over 
vanille-roomijs te gieten. 

RECENTE ONDERSCHEIDINGEN

 ` Jack heeft in zijn bijna 150-jarige bestaan zoveel 
onderscheidingen in de wacht gesleept dat 
deze ruimte te klein is om ze allemaal weer te 
geven.

 `Sinds de introductie was Tennessee Honey 
jarenlang de snelst groeiende spirit wereldwijd.


