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              Ierland NAS

40,00%

€ 26,00

Kleur

Neus

Smaak

Finish  Een zachte afdronk van karamel en een kaneelstokje, donkere chocolade, fudge, vanille.

De Keltische punkband, oorspronkelijk Pogue Mahone genoemd (van het 

Ierse Gaelic 'póg mo thóin' wat 'kiss my ass' betekent) werd later bekend als 

The Pogues. De band werd in 1982 opgericht door frontman Shane 

MacGowan en was beroemd en bewonderd om dingen op hun eigen manier 

te doen.

Hun rebellerende karakter, geïnspireerd gebruik van traditionele Ierse 

instrumenten en poëtische, vaak politiek getinte teksten zorgden ervoor dat 

ze in de jaren 80 en vroege jaren 90 de cultstatus bereikten.

De legendarische  populaire Ierse punk band The Pogues hebben een eigen 

Ierse whiskey op de markt gebracht. 

 Licht geel/mahonie eik

 Redelijk bloemig (lavendel), amandel, kruidigheid, gekarameliseerde noten en donkere gezouten 

chocolade, zoetgeurende mout met golven van toffee.

 Citrus, droge kruiden, gebarsten peper en gedroogd fruit met een aanhoudende zoetheid,

 zacht en romig, toffee, vanille, vleugje donkere chocolade, met wat perzikfruit.

De Pogues Irish Whisky laat traditie spelen. Gemaakt in kleine batches, met alleen gerst en bronwater van de 

Emerald Isles, het heeft een heerlijk zachte smaak die vet en dapper is. 

Het is alles wat je zou verwachten wanneer een opstandige band de krachten bundelt met één van de meest 

innovatieve onafhankelijke distilleerderijen van Ierland.

 De whiskey bestaat voor 50% uit grain whiskey en voor 50% uit malt whiskey, wat voor Ierland het hoogste 

percentage malt in een blend betekent.

The Pogues
Single Irish Malt Whiskey

De Pogues Whisky zou het hoogste moutgehalte hebben van alle gemengde Ierse whisky en werd ontwikkeld 

door Barry Walsh en Frank McHardy.

De band was in de jaren 80 populair met nummers als The wild Irish rover, 

Dirty Old Town etc… Streams of Whiskey en Whiskey you’re the Devil zijn 

natuurlijk nummers over het vloeibare goud, waar de leden van de band 

ongelofelijke fans van zijn.

Gemaakt door West Cork Distillers (WCD) is dit één van de weinige onafhankelijke distilleerderijen die 

hedendaags actief is. WCD is de meest zuidelijk gelegen distilleerderij op de Atlantische archipel die een uniek 

meso-thermisch microklimaat biedt waarvoor West Cork beroemd is en die is ideaal voor de rijping van Ierse 

whisky.


