
 

Alles begon met het verlangen van 

Etienne Bouillon, Meester Distilleerder, 

om de plaatselijk landbouw te 

diversifiëren door een uitstekende 

Belgian Single Malt Whisky te creëren op 

basis van via duurzame landbouw in 

Haspengouw geteelde gerst.  

Op 29 oktober 2004 wordt het eerste vat 

met Belgian Owl gevuld. In december 

start de voorverkoop via internet aan 

particulieren van de eerste flessen, die 

ze 3 jaar later zullen ontvangen, vanaf 

november 2007. 

In 2005 volgt de eerste internationale erkenning in de Whisky Bible  van Jim Murray.  

De eerste flessen worden eind 2007 overhandigd tijdens de Spirits in the Sky  beurs op de 

luchthaven van Luik. In 2008 worden de eerste flessen verkocht in het net van 

gespecialiseerde drankenhandelaars.  

In 2011 wordt Belgian Owl verkozen tot de Europese Single Cask Whisky of the Year 2011, 

met een quotering van 95,5% in de Whisky Bible  van Jim Murray.  

In 2013 komen de distil leerketels uit de voormalige 

stokerij van Caperdonich aan. Die ketels kwamen 

rechtstreeks van Rothes, Speyside, Schotland. Het eerste 

distillaat uit deze ketels vloeit nog in 2013 naar vaten toe, 

om zo de toekomstige bottelingen van Belgian Owl te 

verzekeren. 

In 2016 wordt voor het eerst gebotteld van de spirit uit de potstills 

van Caperdonich, en vanaf 2017 biedt The Owl Distillery haar 

assortiment aan in vijf versies: Origine, Identité, Passion, Intense en 

By Jove. 

In de tasting zat een single cask, cask strength whisky, die alleen in 

flesjes van 20cl te verkrijgen is, en afgevuld is op 73,7% uit vat 

nummer 1523509. Na drie-en-een-half jaar in een ex-bourbon vat, 

blijft de intensiteit van deze non-chill-filtered, niet-bijgekleurde 

whisky perfect bewaard. 

 

Tastingnotes 
 
Neus Eerst alcohol, dan vanille, karamel en wat kaneel. 
Smaak Volle mouterige smaak, sterke tonen van kaneel met appelen, peren en vanille. 
Afdronk Voorzichtig drinken en slikken – héél straf met potentieel fatale afdronk. 
 

Figuur 1: Etienne Bouillon, Pierre Roberti en Christian Polis 


