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NAS

40,00%

€ 15,95

Kleur

Neus

Smaak

Finish

Cutty Sark 
Blended Scotch Whisky

Door de hoge kwaliteitseisen van Berry Bros heeft Cutty Sark zich tot een premium 

brand ontwikkeld van uitstekende kwaliteit. 

Als de blending van de vaten voltooid is laat men de blend nog zo'n zes maanden 

op vaten rijpen voordat de whisky gebotteld wordt.

Cutty Sark heeft bescheiden recensies ontvangen van internationale organisaties voor geestelijke beoordeling. 

In 2008, 2009 en 2011 kregen de San Francisco World Spirits Competition de Cutty Sark blended scotch bronzen 

en zilveren medailles. Het Beverage Testing Institute gaf Cutty Sark bescheiden scores van respectievelijk 85 en 

87 in 2008 en 2011.

 Zachte afdruk, pittig, zoet en hartverwarmend.

Dit prachtige schip, dat zelfs tot vandaag het zeilrecord van Australië naar 

Engeland op zijn naam heeft (69 dagen), is afgebeeld op het opvallend gele etiket 

van Cutty Sark Scotch Whisky. Het is een fruitige, soepele blend van de mooiste 

maltwhisky's, die gerijpt hebben op Olorosovaten.

De Wine & Spirit Merchants Berry Bros, opgericht in 1698 te Londen, hebben op 

20 maart 1923 de "Cutty Sark" blended Scotch Whisky op de markt gebracht.

Cutty Sark is in de Verenigde Staten beter bekend dan in Europa. 

Cutty Sark werd uiteindelijk vernoemd naar de snelste klipper die in die tijd over 

de wereldzeeën zeilde: de Cutty Sark. 

 Natuurlijk matgoud.

 Fris geurig met vanille- en eikenhouttonen, citrusvruchten.

 Medium intense smaak met een hint van romige vanille en karamel.

Cutty Sark is inmiddels een icoon binnen de whisky's. Het opvallende gele etiket siert al bijna 90 jaar de beste bars 

en clubs van de wereld. Het is de eerste blended whisky met een lichte kleur. 

Hij werd geìntroduceerd tijdens de piek van de cocktailcultuur in de droogleggingsperiode in de Verenigde Staten. 

Sindsdien staat deze Schotse whisky voor het genieten van goede drank in goed gezelschap. Op het goede leven!


