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   American Tennessee Whiskey NAS

50,00%

€ 112,00

Kleur

Neus

Smaak

Finish

Heaven's Door
Double Barrel Whiskey

Het Heaven's Door Double Barrel Whisky bestaat uit een unieke mix van 3 verschillende whisky's en maakt 

gebruik van met de hand geroosterde, nieuwe Amerikaanse eiken vaten voor een tweede rijping. Het hoge 

alcohol gehalte van Double Barrel is perfect in balans met de complexiteit van de smaak en tonen van karamel, 

eik, citrus en kruiden.

De eerste drie whiskeys (gedistilleerd in een voormalige kerk in Tennesse) die 

het merk aan de wereld voorstelt, zijn een Tennessee bourbon, een double 

barrel whiskey en een straight rye whiskey op basis van rogge.

De afdronk is van gemiddelde lengte en rijk met zandkoekkoekjes (biscuits) op het achterste 

gehemelte. Steenfruit, nootmuskaat en hooi leiden tot een aangename en decadente afdronk.

Vanaf nu zorgt de legendarische zanger ook zelf voor de drank: Dylan bracht 

drie whiskeys uit in samenwerking met een Amerikaanse distilleerderij. 

“And if whiskey don’t kill me, then I don’t know what will,” zingt Bob Dylan in 

‘Moonshiner’. Voorlopig is de man nog springlevend, en waarom dan niet zelf 

een whiskey (of drie) lanceren? 

In samenwerking met bourbonmaker/likeur-entrepreneur Marc Bushala 

(Angel's Envy whiskey) richtte Dylan Heaven’s Door op.

De labels van de drie flessen zijn geïnspireerd op Dylan’s eigen smeedijzeren 

sculpturen met silhouetten van landelijke iconografie (kraaien, kettingen, 

wielen). 

Op de achterkant van de flessen prijkt Dylans handtekening.

We kunnen maar weinig betere manieren bedenken om een luie 

zondagavond door te brengen dan met een glas whiskey in de hand en een 

plaat van Bob Dylan op de cd- of platen-speler. 

 Oud goud/warm amber.

Cakebeslag, verse en gedroogde bessen,marsepein, vanillevla en hoestsiroop voor kinderen; terwijl het 

zich in het glas ontwikkelt, wordt zijn neus donkerder en houter, met een vleugje zoete versterkte wijn 

op de achtergrond en een scheutje van geroosterde eik.

Zodra de spirit de tong raakt, bouwt het smaakprofiel voort op het aroma door warme butterscotch, 

specerijen, donkere chocolade , met een dun mondgevoel en tonen van tabak, piment en houtrook, 

opgelost in gemalen peper. 

 AWARDS & ACCOLADES

• 2019 - Whiskey of the Year, Gold Medal, London Spirits Competition

• 2018 - Double Gold, San Francisco World Spirits Competition

• 2018 - 93 punten - American Whiskey, Ultimate Spirits Challenge

• 5-sterren, hoogste aanbeveling, F. Paul Pacult, redacteur, Spirits Journal van F. Paul Pacult


