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  Canada NAS

43,00%

 (bijgevoegd december 2015 , red.) € 26,50

Kleur

Neus

Smaak

Finish

Lot N° 40
Single Copper Pot Still Canadian Whiskey

In 2012 heeft Pernod-Ricard het label Lot No. 40 opnieuw geïntroduceerd als antwoord op de groeiende vraag 

naar premium ryes. 

Is heerlijk lang waarin je hinten nootmuskaat terugproeft en de klassieke rogge pittigheid blijft hangen.

Op een bepaald moment in de jaren 2000 werd Lot 40 Rye uit 

productie genomen, wat nogal wat opschudding veroorzaakte bij 

whiskyliefhebbers die het beschouwden als één van de beste 

Canadese whisky's die er zijn. 

Uitgegeven in 2012 door Pernod-Ricard, is Lot nr. 40 eigenlijk een 

heropleving van een whisky uit de late jaren 1990, toen Corby 

(een grote Canadese distributeur die is gelieerd aan Pernod-

Ricard) een lijn premium-whisky's introduceerde onder de Canada 

Whiskey Guild-serie.

Lot 40 Rye is een legendarische Canadese rogge whisky die nog 

steeds in een enkele koperen pot wordt geproduceerd. 

 ( DOUBLE GOLD MEDAL-2016 SAN FRANCISCO WORLD SPIRITS COMPETITON. )

 prachtige diepgouden kleur, amber.

 Heerlijke aroma's van kruidige vanille, toffee en sinaasappelschil.

 Aardse rogge begint meteen, ondersteund door karamel, vijgen.

Zacht floraal als het open gaat, leidend naar kardemonpeul en gepeperde koriander. 

Knapperige bruine suiker en verse zoetheid van vanille. 

Heerlijke toffee sundae ijs en appeltaart

De inhoud van deze fles is gemaakt van een beslag van 90% rogge en 10% gemoute rogge, gemaakt in de 

distilleerderij van Hiram Walker en naar verluidt zeven tot acht jaar oud. 

Het is gebotteld op 86 stuks en verkoopt voor ongeveer $ 50.

Een daarvan heette Lot 40 , genoemd naar het stuk land waar de historische boerderij van Ontario van Joshua 

Booth woonde, de voorouder van een van de distilleerders van Hiram Walker en een Canadese pionier, politicus 

en distilleerder. 

Ondanks een soort van cult-achtige populariteit, werd de Canada Whiskey Guild-serie uiteindelijk stopgezet, 

hoewel degenen die Lot 40 hadden geproefd om zijn overlijden nog jarenlang rouwden.


