M&H

Israel (Tel-Aviv)

NAS (10 months)

"Young Single Malt"

(The Milk & Honey Distillery)

57,00%

-Ex Red Wine (STR)-

€ 54,00
De "M&H (Milk & Honey)" distilleerderij is de eerste distilleerderij die in
Israel gevestigd is. Gelegen in één van de opkomende buurten van Tel Aviv,
maakt M&H deel uit van het weefsel van de stad, tussen ondernemers en
vernieuwers, makers en ambachtslieden.
Ze hebben de distilleerderij gebouwd in Tel Aviv om hun geboorteplaats te
eren, samen met het strand, de levendige markten en de architectuur.
De 300 zonnige dagen van Israël in een gemiddeld jaar en het mediterrane
klimaat zijn ons grootste voordeel.
Rijping in een warm klimaat betekent dat de whisky snel, maar toch aanzienlijk
gracieus veroudert.
Whisky gemaakt bij warmer weer neemt een specifiek terroir aan dat unieke
smaken oplevert die enigszins verschillen van hun tegenhangers uit de Oude
Wereld. Hun methoden, techniek en apparatuur dragen eeuwenoude kennis
met zich mee en ze houden de traditie van minimaal drie jaar rijping in stand.

De vaten worden geselecteerd na een nauwgezet screeningproces , met jaren vooruit denken en plannen. Naast
het kuurassortiment van ex-bourbonvaten, ex-rode wijnvaten en STR-vaten, zijn ze constant op zoek naar nieuwe
en interessante vaten zoals granaatappelwijn, koosjere sherry, rum, enz.
Vanaf het begin streven ze naar het beste. Ze testten ingrediënten, experimenteerden met de recepten en reisden
de wereld rond om de meest geschikte vaten te selecteren. Ze huurden wijlen Dr. Jim Swan , één van 's werelds
meest getalenteerde meesterdistilleerders en een expert in distillatie en rijping in warme klimaten, als adviseur in.
Compromis is nooit een optie. Ze streven naar perfectie in elk aspect, van hun op maat gemaakte traditionele
koperen ketels tot kwaliteitscontrole gedurende het hele proces.
The Benelux Exclusive Edition Peated Malt
Vattype: Ex Red Wine (STR)
Gedistilleerd: 03/05/2018
Gebottled: 14/03/2019
Vat n° : 2018/0692
351 flessen gebotteld
https://mh-distillery.com/
https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/133326/mh-young-single-malt

Kleur

licht goud

Neus

citrus, fruitig, cellulose thinner, medicinaal rokerig

Smaak

zeer veenachtig, ashy en de smaak van wat bosvruchten van uit het rode wijn vat.

Finish

middelmatige korte afdronk met een lichte toets van rook.

