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Lower Eastside

NAS

"Blended Malt Whisky"

40,00%
€ 30,00
Sinds mei 2018 wordt er in Hawick in het zuidwesten van Schotland hard
gestookt om over enige jaren de eerste Single Malt van de nieuwe Borders
Distillery op de markt te kunnen brengen.
Met een capaciteit van 1,7 miljoen liter pure alcohol per jaar is de Border
Distillery meer dan de zoveelste craft-distillery. Borders Distillery wordt een
serieuze speler in het Schotse whisky-spel.
De Borders Distillery is eigendom van de Three Stills Company, een relatief
jong bedrijf dat is opgericht door een drietal heren die hun sporen onder
andere al bij William Grants hadden verdiend.
Tim Carton, Tony Roberts en John Fordyce hadden de keuze om comfortabel
in loondienst langzaam richting pensioen te gaan, of nog 1 keer een wild plan
uit te voeren. Ze kozen voor het laatste!
De relatief jonge Tree Stills Compagny brengt met Lower Eastside blended
malt een heerlijke zachte, makkelijke drinkbare blended malt op de markt.

De Whisky bestaat uit een 5-tal malts…Bowmore, Ardmore, Glengarioch,
Glenkinchie en Auchentoshan.
Het geeft de Lower Eastside een lichte rokerigheid ...
De eerste echte malt whisky wordt over enkele jaren verwacht.
De naam van deze whisky is een verwijzing naar de regio waar deze blended malt vandaan komt. ‘Hawick’ is de
thuisbasis van de Three Stills Company (distilleerderij) op slecht een half uurtje met de grens van Engeland.
Tevens verwijst de naam naar de Lower Eastside wijk in Manhattan.
Het karakteristieke ruitpatroon op het label, geprojecteerd over het kaartje van Schotland is dan ook het straten
patroon van die Lower Eastside in Manhattan.
Dit is met recht een hele nieuwe Whisky. Een wat stevigere tegenhanger van de iets bekendere Monkey
Shoulder, wat een uitstekend whisky voor beginnende whisky drinkers is.
Waar monkey shoulder toch vaak als wat zoet wordt gezien wil de lower east side daar een iets steviger tegen
geluid aan geven dankzij het gebruik van een rokerige islay whisky.
Het vakmanschap van de masterblender heeft er voor gezorgd dat de 5 malts perfect harmoniëren.

Kleur

Goud amberkleurig.

Neus

Moutig , appel en fruitig , vanille en een licht rokerige toets

Smaak

Noten , honing en boomgaardfruit

Finish

Korte finish en zacht

