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KILBEGGAN
IRISH BLEND
IRISH BLENDED

HERKOMST: Ierland
KEY WORDS: Soepel, zacht, typisch Iers
KLEUR: Licht goud
GEUR: Moutig, vanille, zoet
SMAAK: Wat de neus onthult
ALCOHOL:  40%
FORMATEN: 70cl 

OMSCHRIJVING

 `Deze blend is gemaakt van single malt en 
single grain whiskey die bij Cooley aan de 
oostkust van Ierland is gestookt.

 `De naam is afgeleid van het dorpje Kilbeggan, 
waar Ierlands oudste nog werkende 
distilleerderij staat - Locke’s.

 `Kilbeggan Blended whiskey is een echte 
allemansvriend - heel benaderbaar.

 `Deze blend is uitermate geschikt om er een 
heerlijke Irish Coffee mee te maken. 

Geen 18, geen alcohol.
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GESCHIEDENIS

Kilbeggan wordt gemaakt op het schiereiland Cooley in de Ierse Republiek. De distilleerderij is nog niet 
zo oud. Hij stamt uit 1989. De merknaam is een verwijzing naar het dorpje waar de oudste nog werkende 
distilleerderij van Ierland, en hoogstwaarschijnlijk ook ter wereld, staat: Locke’s, in vroeger tijden ook 
Brusna Distillery genoemd. Een deel van de whiskey die bij Cooley wordt gemaakt, rijpt in pakhuizen bij 
Locke’s.  

INGREDIËNTEN EN PRODUCTIE

Kilbeggan blended whiskey bestaat uit een mix van single malt en single grain whiskey, gestookt bij 
Cooley aan de oostkust van Ierland. De single malt wordt gedistilleerd in een oude pot still, terwijl de 
grain whiskey uit een metershoge column still komt. Ze staan vlak bij elkaar in de distilleerderij, slechts 
gescheiden door een muur. Via een poortje in die muur kom je van het ene ketelhuis in het andere. Beide 
whiskey’s rijpen minimaal drie jaar in ex-bourbon barrels, maar vaak zelfs jaren langer. Daarna worden ze 
met elkaar vermengd tot Kilbeggan Irish Blend. 

PROEFNOTITIE

Zacht, soepel, verraderlijk lekker en gemakkelijk 
drinkbaar. Vanille, lijnzaad, een vleugje honing op 
een moutkoekje.

RECENTE ONDERSCHEIDINGEN

 ` IWSC 2013 - Bronze

 `SFWSC 2013 - Bronze

 ` IWSC 2014 - Silver

De kleine ketels in de oude 
Kil beggan distil leerderij


