Pike Creek 21 yrs.

Canada

21 yrs.

"Finished in Speyside Single

Hiram Walker & Sons Ltd.

45,00%

Malt Casks"

(Windsor, Ontario)

€ 100,99

Tegen de skyline van Windsor zijn maar weinig monumenten hoger dan de
Hiram Walker & Sons-campus. Gelegen aan de Detroit River, kijkt dat cluster
van gebouwen uit over het bruisende Walkerville, dat altijd barst van de
nieuwe eet- en winkelervaringen.
Hiram Walker & Sons blendt ongeveer 130 miljoen liter alcohol (of 5.000.000
kisten sterke drank!) per jaar. De faciliteit is 24 uur per dag, 25 dagen per
maand in bedrijf om een verscheidenheid aan producten te maken, waaronder
wodka, rum, Canadese whisky, likeuren en gin.
Bij Hiram Walker & Sons gaat traditie samen met innovatie. Sinds de
oprichting in de jaren 1850 is de Hiram Walker & Sons-methode een
beproefde methode. Selecteren van granen van de hoogste kwaliteit.
Als onderdeel van de gemeenschapsfocus van Hiram Walker & Sons is
duurzaamheid één van de kernwaarden van de distilleerderij.
Het moederbedrijf van Hiram Walker, Pernod Ricard , heeft een robuuste
duurzaamheids- en verantwoordelijkheidsstrategie voor 2030 opgesteld:
'Good Times from a Good Place'.
Enkele duurzaamheidsdoelstellingen zijn:
• Netto nul CO2-uitstoot voor scope 1 en 2 van de productiecyclus tegen 2030.
• Alle productielocaties en kantoren draaien op hernieuwbare elektriciteit tegen 2025.
• Volledige afschaffing van plastic promotieartikelen voor eenmalig gebruik tegen 2021 - een doelstelling die al is
bereikt!
• Alle verpakkingen moeten tegen 2025 volledig recyclebaar, composteerbaar, herbruikbaar of biobased zijn.
Deze 21 jaar oude Canadese whisky voltooit zijn rijping in Speyside single malt whiskyvaten.
Het brengt vier tot zes maanden door in deze vaten voordat het wordt gebotteld op 45% ABV.
Dist.: 1996
Bottled: 14/07/2017
Er werden slechts 3900 flessen geproduceerd. (Distributie door Corby Spirit and Wine Ltd.)
https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/103102/pike-creek-21-year-old

Kleur

Gepolijst messing naar amber.

Neus

Groene appels met rijke, luxueuze karameltoffee, mais, eikenhout en subtiele rook.

Smaak

Zoet, rijpe appels en peren, karamel, wat kaneel en nootmuskaat, met een vleugje geroosterde mout.

Finish

Medium/kort afdronk, glucosestroop en lichte honing, peer, eik.
Helemaal aan het einde komt er wat kaneel terug.

