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 Schotland 18 yrs

40,00%

€ 82,50

Kleur

Neus

Smaak

Finish

Buchanan's 18 yo
 ( James Buchanan's )

      Special Reserve

Blended Scotch Whisky

Diageo plc is een multinational op het gebied van bier, wijn en gedestilleerde 

dranken, met hoofdkwartier in Londen. 

Het bedrijf is een public limited company en is genoteerd aan de Londense 

aandelenbeurs (London Stock Exchange) en aan de beurs in New York (New York 

Stock Exchange).

De naam Diageo is een fantasiewoord dat door het marketingbureau Wolff Olins werd bedacht. 

Het combineert het Latijnse woord "dies" (dag) en het Griekse "geo" (wereld) om aan te geven dat de producten 

van het bedrijf iedere dag en overal ter wereld genoten worden.

 Gemiddeld, soepel en warm.

De whiskymarkt ervaarde in die periode een spectaculaire groei en James 

realiseerde zich al snel dat de meerderheid van de whisky's zeer sterk van smaak 

waren.

Hierop besloot hij een lichtere, verfijnde whisky te maken. Al snel werd de 

uitstekende kwaliteit ook door anderen erkend en kon James zijn bedrijf 

uitbreiden. Zijn harde werk en ambitie leidde hem naar een van 's werelds 

bekendste whiskymerken.

Buchanan's is een merk van Blended Malt Scotch Whisky. Dit merk gaat terug tot 

1884 toen het in het leven werd geroepen door James Buchanan.

 Warm mahonie.

 Boomgaard fruit, donkere chocolade. 

 Rijk met gebakken appel, croissants, vanillecrème, pijptabak en een vleugje kruidnagel. 

Het bedrijf is eigenaar van een aantal whisky destilleerderijen: Blair Athol, Caol Ila, Cardow, Clynelish, 

Cragganmore, Dalwhinnie, Glenkinchie, Glen Ord, Lagavulin, Oban, Royal Lochnagar en Talisker.

Het is opgenomen in de FTSE 100 beursindex. Diageo is opgericht in 1997 na de fusie tussen Guinness plc en Grand 

Metropolitan plc. De merkenportfolios van beide bedrijven vulden elkaar goed aan, waarbij er weinig tot geen 

overlap tussen de merkenportefeuilles bestond.

Diageo is de houdstermaatschappij van enkele bekende (internationale) drankenmerken, zoals: Guinness, 

Smirnoff, Captain Morgan, Gordon's, Crown Royal, J&B, Seagram 7 Crown, VO, Bell's, Archer's, Pimm's, Johnnie 

Walker, Bulleit, Buchanan's, Tanqueray, Don Julio, Baileys, Sterling Vineyards, Beaulieu Vineyards, George 

Dickel en Bushmills. 


