
Frankrijk NAS (± 7 yrs)

"Distillerie Warenghem" 46,00%

€ 44,90

Kleur

Neus

Smaak

Finish

https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/35223/armorik-double-maturation

Helder met een delicate gouden kleur. Uniforme viscositeit en strak gevormde beekjes.

Frisse tonen van groene appel en een beetje citrus, al snel vergezeld van gezouten warme boter, rijk 

eikenhout en zeebries.

De smaak is wat kruidiger en donkerder dan de neus. Hier komt de sherry invloed toch wel tevoorschijn. 

Toetsen van gedroogde vruchten. Rozijnen, oud eikenhout en kaneel zorgen voor een zachte smaak.

Een hele fijne finish. Licht droog, maar met erg veel vanille en zelfs een tikkeltje extra pure, bittere 

chocolade, een vrij lang zoete afdronk.

Dat onderscheid komt verder tot uiting met Armorik Double Maturation , waarbij gebruik wordt gemaakt van 

lokale Bretonse eik uit het bos van Armorik via een samenwerking met de laatst overgebleven Bretonse kuiper. 

Nadat de single malt ongeveer vijf jaar in die unieke vaten heeft doorgebracht, brengt hij de volgende twee jaar 

door in voormalige Oloroso de Jerez sherryvaten. 

Armorik
"Double Maturation"

Whisky uit de noordwestelijke hoek van Frankrijk. 

De oude Romeinen noemden dit land "Armorica", en we kennen dit gebied 

tegenwoordig als Bretagne. 

Bretagne wordt erkend als het traditionele thuisland van het Bretonse volk en 

is een van de zes Keltische naties.

Hoewel de verschillende Keltische landen een nauwe geschiedenis en 

geografische nabijheid delen, heeft het maken van whisky duidelijk ook deel 

uitgemaakt van de culturele identiteit. 

En net zoals de oude talen die nog steeds in deze regio's worden gesproken, 

en hun individuele culturele trots behouden, geldt dat ook voor hun whisky's.

De Warenghem Distillerie is momenteel gevestigd in Lannion, Bretagne, en 

produceert al sedert 1900 likeuren en sterke dranken. Bekend om hun Elixir 

d'Armorique, ging de distilleerderij van generatie op generatie over en 

creëerde een klein assortiment van ongewone fruit- en plantaardige likeuren, 

honinglikeuren, appelbrandewijn, bieren en whisky. 

Dertig jaar geleden maakte Warenghem de eerste dubbel gedistilleerde whisky die in Frankrijk werd geproduceerd, 

Armorik genaamd.

De whisky uit dit gebied, of "Whiskey de Bretagne", is zeker aangeslagen en wordt nu erkend met zijn eigen 

geografische aanduiding. De bijzondere omgeving rond Warenghem heeft een bodem die grotendeels uit graniet 

bestaat, en omdat de lucht minder dan 10 kilometer van de zee verwijderd is, is de lucht ook erg gejodeerd. Het 

weer is meestal winderig en regenachtig, met dezelfde vochtigheid als de Schotse Hooglanden, maar met een over 

het algemeen warmere temperatuur.

Met het gebruik van Franse gerst en water afkomstig uit een natuurlijke bron die bekend staat als 

"Rest Avel" (wat "wonen van de wind" betekent), streeft Armorik ernaar om zowel tradities als regiospecifieke 

voordelen te integreren om een product te creëren dat duidelijk als het hunne wordt erkend.
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