		
WHISKY
Ardbeg Uigeadail - Uitspraak: Oe-ga-dal. Een van de 3
nog werkende distilleerderijen aan de zuidkust van het
eiland Islay. Turfachtigste Islay-whisky. Vernoemd naar
het meer waar de distilleerderij z’n water haalt.
Balvenie Double Wood (12) - In 1889 opgericht door
William Grant. 10 Jaar rijping op eiken bourbonvaten en
voor tweede lagering overgezet op ex-sherryvaten. Rijk
en complex. Fluweelzacht.
Bunnahabhain (12) - Uitspraak: Boe-nah-Havn. Dient als
een van de mildste inleidingen tot de Islay-stijl. Bloemen
en fruitige tinten domineren met de turfinvloeden.
 aol Ila (12) - De liefhebbers van Ardbeg, Laphroaig
C
en Lagavullin houden vaak ook van Caol Ila. Het is één
van de meest toegankelijke Islay Malts. Kruidig met een
typische olie- en turfachtige smaak.
 alwhinnie (15) - Klassieke Highland malt. Mensen die
D
houden van cognac zouden door deze whisky goed verleid
kunnen worden tot een uitstapje.
Glennfiddich (12) - ‘s Werelds populairste single malt
(180 landen). Enige Highland whisky die wordt gedistilleerd, gerijpt en gebotteld in eigen distilleerderij. Smaak:
fris, fruit, houtig, vleug je turf.
 lenmorangie (10) - Uitnodigende single malt. Zeer
G
gewaardeerd over de hele wereld. Uitermate florale en
fruitige whisky. Bekend door zijn verleidelijke ingewikkeldheid en buitengewone finesse.
Lagavullin (16) - Van Islay. Goede balans in smaken.
Geroemd door kenners. Heeft alles in goede hoeveelheden: jodium, zeewier, rokerig, een zoutje en een zoetje.
Medicinale tonen. Gewoon proeven.
Laphroaig (10) - Uitspraak: La-frooi-K. Avontuurlijke single malt van Islay. Wilde aroma’s: turf, zeewier,
jodium - wat ‘m bijzonder maakt. Geur van zeewier wordt
meegevoerd naar de kust-pakhuizen. Smaak: Rook, aarde,
zoutje, zeelucht, ruw. Zoetje aan einde.
Oban (14 years) - Een Highland single malt. Een van
de kleinste distilleerderijen Schotland. Eigendom is
vaak verkocht. Reuk: Sinaasappel, limoen, zeezout, turf.
Smaak: Gedroogde vijgen, honing, herfstfruit. Met een
zoete finish.
The Glenlivet (12) - Classic uit Speyside, bij riviertje The
Livet. Vaak omschreven als ‘The Single Malt That Started
It All’. Geuren van tropisch fruit en frisse zomerbloemen.
Afdronk: rijk, zacht, vanille. 
The Macallan (12) - Gemaakt in Speyside. Uit de Fine
Oak serie. Wat lichtere stijl. Frisse tonen van vanille,
citrus en kokos. Geur van fruit en honing. Gerijpt op
bourbon- en sherryvaten. 
The Macallan Sienna - Let op de kleur! De sherryvaten
geven de whisky zijn kleur en karakter. Perfect na het diner! Proef dadels, vijgen, rozijnen; gember, nootmuskaat
+ snufje sinaasappel, appel en vanille.

WHISKY
FRIESE WHISKY SINGLE MALT		
Frysk Hinder (Nederlands, 3 jaar)		
Deze Friese single malt whisky
is zeer toegankelijke. Voor een
drie jaar jonge whisky heeft hij
een verrassend zachte smaak.
Deze whisky wordt gerijpt op
verschillende vaten, zoals wijn-,
cognac- en sherryvaten. Elke
botteling is uniek.
Kenmerkend is de afsluiting met
eenFries paardenhoofd.
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SCHOTSE SINGLE MALT (3,5 cl)
Ardbeg Uigeadail
12
Balvenie Double Wood (12 jaar)		
9
Bunnahabhain (12 jaar) 		
8
Caol Ila (12 jaar) 				9
Dalwhinnie (15 jaar)				8
Glennfiddich (12 jaar)				8
Glenmorangie (10 jaar) 			8
Lagavullin (16 jaar)				9
Laphroaig (10 jaar)				8
Oban (14 jaar) 				9
The Glenlivet (12 jaar)				8
The Macallan (12 jaar) 			11
The Macallan Sienna (perfect na het diner)
20
Uitleg verschillen tussen de whiskies op linkerpagina

WHISKY BLEND (3,5 cl)
Highland Harvest - 100% biologisch		
8
Ballantines					6
Famous Grouse				7
Grant’s						7
Old Smuggler					6
Johnnie Walker Black label			
8
IERSE WHISKEY (3,5 cl)
Jameson					7
Tullamore Dew					7
BOURBON (3,5 cl)
Jack Daniels					8
Maker’s Mark					8
Penny Packer
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