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  regio/land : USA (Tennessee) NAS

(muziek Frank Sinatra) 45,00%

1 literfles € 127,95

Kleur

Neus

Smaak

Finish zacht en vanillesmaak.

Het verhaal begint in 1866 als de 17 jarige Jack Daniel de 

distilleerderij sticht. Jack Daniel kende een bron met uitstekend 

water net buiten het kleine dorpje Lynchburg, midden in 

Tennessee.

Het water uit de bron, Cave Spring, was koel, helder en vrij van 

onzuiverheden als ijzer. Dit water is nog steeds het belangrijkste 

bestanddeel van Jack Daniel's Tennessee Whiskey. 

De contouren van de gebouwen worden verzacht door struikgewas 

en groene heesters.Een rotswand onthult een grot van ongeveer 

zes meter hoog en de waterbron moet zeker dieper liggen dan 

2000 meter, deze bron is nog nooit opgedroogd. 

Jack Daniel's is een premiumkwaliteit Tennessee Whiskey, die 

wordt geproduceerd in de oudste geregistreerde distilleerderij van 

Amerika. Het is een whiskey met een geheel eigen karakter en 

smaak.

https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/42905/jack-daniels-sinatra-select

helder en intens amber.

zachte honing, verse appelen en tonen van eik

rijk en warm, créme brûlée, kruidnagel, banaan, tarte tatin, vanille

Jack Daniel's is een Tennessee whiskey (en dus geen bourbon) en is tot de dag van vandaag de meest 

verkopende whiskey in de wereld . Geproduceerd in Lynchburg, Tennessee.

In de distilleerderij zijn de houten filtreerkuipen in de vloer verzonken. De drie meter hoge houtskoollaag rust op 

een wollen deken. Direct boven de houtskoollaag bevindt zich een wirwar van koperen pijpen die geperforeerd zijn. 

Door deze gaatjes drupt de whiskey op de houtskool en wordt zo gefilterd. 

Het blijven druppels die uit de gaatjes komen en dit worden nooit straaltjes.

De samenstelling van de gebruikte granen is 80% mais, 8% rogge, 12% gemouten gerst en er werd gewerkt met 

speciaal gemaakte Sinatra-barrels . Namelijk in de bestaande barrels zijn diepe groeven ingekerft zodat de 

whiskey-aroma’s nog meer de invloed van het hout kan ondergaan. De kleur is hierdoor ook iets donkerder.

 - Sinatra Select -

Limited Edition

De plaats Lynchburg in Tennessee is gelegen in een open 

landschap, op een kleine verhoging. De distilleerderij van Jack 

Daniel ligt verscholen in een dal.

Jack Daniel's

Frank Sinatra heeft Jack Daniëls beroemd gemaakt, onder andere door deze ‘the nectar of the Gods’ te noemen. 

De Sinatra Select is sedert 2013 te koop en dit is een limited edition, leeftijd 4 à 5 jaar .

Ze zit  in een mooie stevige verpakking, er zit ook een boekje bij, met teksten over Frank Sinatra.

Er zijn slechts 100 vaten van deze whiskey gemaakt.

https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/42905/jack-daniels-sinatra-select

