
 

De brouwerij Duvel Moortgat uit het Antwerpse Breendonk werd opgericht in 

1871. De brouwerij heeft een capaciteit van 300.000 hectoliter en is wereldwijd 

beroemd om de Belgian Strong Ale Duvel. 

De brouwers van Duvel hadden al een tijdje het idee om een Duvel volgens de whisky-methode te 

maken. In 2006 werd het proces voor Duvel Distilled opgestart. De brouwers verhitten en stookten het 

basisbrouwsel van Duvel tot een sterk alcoholische drank, filterden het distillaat en lieten het rijpen op 

unieke houten vaten. Het ging daarbij om een combinatie van bourbon- en sherryvaten. Het resultaat is 

een zuivere, vrij transparante drank met strogele en gouden kleurtoetsen. De gebruikte Duvelmouten 

zorgen voor de bloemige aroma’s en de rijping op houten vaten voor een subtiele vanilletoets. 

In 2009 wordt voor het eerst een driejarige sterke drank gelanceerd op 2.750 flessen van een 

halve liter. Duvel Moortgat beseft maar al te goed dat het om een spirit gaat die nooit 

“whisky” kan heten, omwille van het feit dat het om een gedistilleerd bier gaat, inclusief hop 

en kruiden. Vandaar de titel “Duvel Distilled” – een gedistilleerde, beperkte variant van het 

Duvelbier. Niettemin geraakt het product zeer snel bekend als de “Duvel whisky”. Je kon alleen 

een fles krijgen bij Duvel Moortgat zelf, dus iedereen moest richting Breendonk. Een fles 

kostte € 30,00 ter plekke, en elke aanwezige kon maximaal 2 flessen aankopen. Ondanks de 

relatief kleine bekendheid van dit initiatief was het succes zó groot dat er een kleine 10.000 wagens 

geteld werden door de politie, die in allerijl zelfs uit Antwerpen moest toesnellen om de onvoorziene 

verkeerschaos in goede banen te leiden. Halverwege de voormiddag werd beslist om iedereen maar één 

fles te laten kopen, omdat er anders gewoon té veel mensen onverrichterzake naar huis zouden moeten 

keren. Tegen de middag verschenen de eerste flessen online op tweedehandssites voor astronomisch 

bedragen, tot zelfs € 1.500,00. Die prijzen temperden de volgende dag, daar er toen al meerdere flessen 

werden aangeboden. De dag van vandaag is deze eerste editie quasi onmogelijk te pakken te krijgen 

voor minder dan € 160,00.  

Door het succes van de eerste lichting, moest er wel een tweede komen. 

Niet alles was blijkbaar gebotteld in 2009, en een zesjarige zag het 

daglicht in 2013. Dit keer kon men er alleen eentje te pakken krijgen 

door vooraf in te schrijven in een lottrekking.  Deze tweede editie werd 

gebotteld op 5.000 exemplaren, dus minder gelimiteerd dan de eerste. 

De winnaars van de wedstrijd mochten een fles aankopen. De 

standaardprijs voor één fles bedroeg dit keer € 39,00. 

Beide edities werden uitgebracht in halve literflessen, na te zijn teruggebracht tot 40% alcoholvolume. 

 

Tastingnotes 
 
Neus Zacht, kruidig, licht fruitig met vanille. 

 
Smaak Begint krachtig, granig en moutig, gevolgd door een herkenbare bitterheid die ook in 

Duvel-bier zit.  
 

Afdronk Kort, bijna betekenisloos. 
 


