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  USA (Tennessee) NAS

45,00%

€ 39,40

Kleur

Neus

Smaak

Finish

Iedere fles Jack Daniel´s Single Barrel Select komt uit een enkel vat, ieder vat beïnvloedt de whisky weer net iets 

anders. Experts kunnen zelfs het onderscheid proeven tussen whisky’s die uit verschillende vaten komen. 

 Erg lange afdronk met tonen van vanille, esdoornsiroop en honing.

Het verhaal begint in 1866 als de 17 jarige Jack Daniel de 

distilleerderij sticht. Jack Daniel kende een bron met uitstekend 

water net buiten het kleine dorpje Lynchburg, midden in 

Tennessee.

Het water uit de bron, Cave Spring, was koel, helder en vrij van 

onzuiverheden als ijzer. Dit water is nog steeds het belangrijkste 

bestanddeel van Jack Daniel's Tennessee Whiskey. 

Jack Daniel's is een premiumkwaliteit Tennessee Whiskey, die 

wordt geproduceerd in de oudste geregistreerde distilleerderij 

van Amerika. Het is een whiskey met een geheel eigen karakter 

en smaak.

 amber bruin

Intense, bijna zoete, tonen van eiken. Tonen van mais, kruiden en toffee met een klein beetje rook.

 Volle smaak en olierijk. Tonen van basterdsuiker en granen

Op elke fles staat het nummer van het vat afgebeeld en de datum waarop de fles is gebotteld, hierdoor zijn de 

Single Barrel flessen echte collector items geworden.

De contouren van de gebouwen worden verzacht door struikgewas en groene heesters. 

Een rotswand onthult een grot van ongeveer zes meter hoog en de waterbron moet zeker dieper liggen dan 2000 

meter, deze bron is nog nooit opgedroogd. 

In de distilleerderij zijn de houten filtreerkuipen in de vloer verzonken.

De drie meter hoge houtskoollaag rust op een wollen deken. Direct boven de houtskoollaag bevindt zich een 

wirwar van koperen pijpen die geperforeerd zijn. 

Door deze gaatjes drupt de whiskey op de houtskool en wordt zo gefilterd. Het blijven druppels die uit de gaatjes 

komen en dit worden nooit straaltjes.

Jack Daniel's
 Single Barrel

De plaats Lynchburg in Tennessee is gelegen in een open 

landschap, op een kleine verhoging. De distilleerderij van Jack 

Daniel ligt verscholen in een dal.


