A BRAND NEW DAY

JACK DANIEL’S
SINGLE BARREL
TENNESSEE WHISKEY
HERKOMST:
KEY WORDS:
KLEUR:
GEUR:
SMAAK:
ALCOHOL:
FORMATEN:

Verenigde Staten, Tennessee
Vanille, kruidig, houtig
Donker goud
Kruidig, houtig
Vanille, kruidig, pittig
45%
70cl

OMSCHRIJVING
` `Gebotteld uit één specifiek vat, speciaal
geselecteerd door master distiller Jeff Arnett.
` `Elke batch kan licht van smaak verschillen,
omdat elk vat net iets anders reageert met de
whiskey die er in rijpt.
` `Een kruidiger en krachtiger versie dan Jack Old
No. 7.

Geen 18, geen alcohol.

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). Vanwege dit enigszins afwijkende proces, dat door de
medewerkers ‘charcoal mellowing’ wordt genoemd, is Jack geen bourbon, maar Tennessee whiskey. De
vaten die voor de Single Barrel bottelingen worden gebruikt, zijn door master distiller Jeff Arnett met de
hand geselecteerd. Hij weet feilloos de ‘sweet spots’ in het pakhuis te vinden, daar waar Jack optimaal rijpt.
PROEFNOTITIE
Elke batch Single Barrel Jack uit één specifiek vat.
Robuuster van smaak, mede door het hogere
alcoholpercentage, met tonen van getoast eikenhout, vanille en karamel; kruidig in de afdronk.
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.
` `De mooiste onderscheiding is wellicht dat
Jack zowel de best verkochte whiskey als het
bekendste whiskeymerk ter wereld is.
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