A BRAND NEW DAY

BUSHMILLS
CARIBBEAN RUM
CASK FINISH
IERSE SINGLE MALT WHISKEY
HERKOMST:
KLEUR:
GEUR:
SMAAK:
ALCOHOL:
FORMATEN:

Ierland
Dun goud, winterhooi
Aromatisch met een vleugje
zoetheid
Fruitig, aromatische smaak
met een zoete stempel
40%
70cl

OMSCHRIJVING
` Gerijpt in handgeselecteerde Caribbean
rumvaten van fijn eikenhout en gemengd met
onze kenmerkende drievoudig gedistilleerde
Ierse graanwhiskey voor aroma’s van tropisch
fruit en droge kruiden.
` Deze rumvaten, die voor het eerst werden
gebruikt om rijke rum voor minimaal 7 jaar
in hun Caribische huis te bewaren, worden
zorgvuldig geselecteerd door lokale rummakers
en naar Ierland vervoerd, waardoor de
Bushmills distilleerderij zonneschijn krijgt.

Geen 18, geen alcohol

Bushmills Irish whiskey wordt met zorg en passie gemaakt in ‘s werelds oudste erkende
whiskeydistilleerderij, The Old Bushmills Distillery. Bushmills heeft meer dan 400 jaar aan whiskeyproductie,
die van generatie op generatie is doorgegeven. De bekroonde drievoudig gedistilleerde single malt whiskey
van het merk staat bekend om zijn kenmerkende zachte smaak en beroemde huisstijl.
INGREDIËNTEN EN PRODUCTIE
De Bushmills Original Cask Finishes, de nieuwste toevoeging aan de Bushmills familie, zijn de creaties
van master blender Helen Mulholland. Bushmills single malt, speciaal afgewerkt in unieke, met de
hand geselecteerde vaten van over de hele wereld, vormt de kern van deze innovaties die een nieuw
perspectief bieden op Bushmills Original Irish whiskey. Met deze unieke en speciale cask finishes maakt
Bushmills extra smaak, kwaliteit en variëteit toegankelijk voor premium internationale whiskydrinkers en
ontdekkingsreizigers van sterke drank. Voor gevestigde Bushmills liefhebbers vormen ze een opwindend
alternatief en een speciale beloning.
Deze Caribbean rumvaten, die voor het eerst werden gebruikt om rijke rum voor minimaal 7 jaar vast te
houden in hun Caribische huis, worden zorgvuldig geselecteerd door lokale rummakers en naar Ierland
vervoerd, waardoor de Bushmills distilleerderij zonneschijn krijgt. Na extra jaren in de magazijnen van
Bushmills, geven de vaten hun zachte aroma’s en smaken aan onze prachtige single malt.
PROEFNOTITIE
Een moutige afdronk met een rijke smaak.
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