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 regio : Frankrijk 16 yrs

(muziek van de rapper Booba) 40,00%

€ 47,165

Kleur

Neus

Smaak

Finish Aangenaam in de afdronk, met tonen van Cognac.

Maison Daucourt staat bekend om de kwaliteit van zijn sterke dranken, 

traditie, de kunst van het distilleren en mengen, evenals voor zijn knowhow 

op het gebied van elegant en verfijnd design.

Dit familiebedrijf bestaande uit een reactief en perfectionistisch team heeft 

de wil om te streven naar uitmuntendheid. 

Maison Daucourt heeft zich daarom compromisloos toegewijd aan de wereld 

van whisky met geduld, nauwkeurigheid, elegantie en soberheid. 

Men haalt het water uit de bron Charentais. 

De gemoute zomergerst komt uit het noorden van Frankrijk. 

Men gebruikt een gekweekte gist waarvan de stam 120 jaar oud is.

Men gebruikt vnl. eikenhouten vaten uit Limousin die andere sterke dranken 

en wijnen hebben bevat (Sauternes, Bourgondië, Sherry).

In het hart van de beroemde “Spirit Valley” van de Charente  lanceerde 

Maison Daucourt twintig jaar geleden een gedurfde uitdaging in het hart van 

de cognacstreek. 

Ze besloot een whiskymerk te creëren.

 Geel goud

Frisse zoetheid van gekonfijt fruit, abrikoos en pruim.

Aangename tonen van oranjebloesem vergezeld van een vleugje vanille.

Een benadering van fijn geturfde gemoute granen en een subtiele eikheid die plaats maakt voor tonen 

van Frans gebak en gekarameliseerd dessert. Delicaat en gulzig aan het einde van de mond, die doet 

denken aan cacao, gedroogde sinaasappelschil en hazelnoot.

https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/106215/duc-triple-cask-whisky

 Adres: 24 Rue des Bosquets, 16000 Angoulême, France.

    (streek: de Charentes, een stadje tussen Bordeaux en La Rochelle)

    (ligt in het center van de driehoek Rochefort, Limoges, Bordeaux).

Na een dubbele distillatie in Charentais-stills,  heeft de DUC whisky een rijping genoten op 3 verschillende 

vaten zijnde Bourbon, Sauternes en Cognac (Triple Cask) waaruit het zijn gastronomische nuances van vanille 

en honing haalt. Het label valt ook op in het whiskylandschap, met zijn oehoe met uitgestrekte vleugels.

Triple Cask Whisky

(distillery Maison Daucourt)

Erkend als een van de haute couture-huizen in de ontwikkeling van deze 

spirit produceert het een whisky met een Frans tintje dat aroma's en 

knowhow combineert.

D.U.C.

 Belangrijke data: 

 - 1996: geboorte van het whiskyproject.

 - 2010: 1e marketing van whisky in de VS.

 - 2017 : 1e verkoop van whisky in Frankrijk

https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/106215/duc-triple-cask-whisky

