
Whisky Weken 
bij úw topSlijter

LET OP! De aanbiedingen in deze folder hebben een looptijd van 3 weken!
Ingaande woensdag 5 oktober en eindigend op dinsdag 25 oktober.

The Glenturret, opgericht in 1763, is de
oudste werkende distilleerderij van
Schotland. Het is een prachtige boetiek-
stokerij, gelegen naast de rivier de Turret 
in de buurt van Crieff, aan de rand van de 
Schotse Hooglanden.

Proefnotitie Triple Wood:
Deze prachtige dram heeft gelagerd op 
Bourbon-, American- en European
Sherry casks. De whisky heeft tonen van 
zoete vruchten, gembercake, zachte vanille 
en gerijpt eikenhout.

Proefnotitie 10 yrs Peat Smoked:
Dit krachtige 10 jaar oude levenswater heeft 
een mooie ontwikkeling van rook en turf. De 
whisky heeft tonen van verse citrusvruchten, 
vanille, lichte kruiden en zeezout.

Glenturret
Triple Wood
Highland
Single Malt

10 Yrs
Peat Smoked 50%
Highland
Single Malt

42.99
70 cl   

47.99
70 cl   

70 cl
Glengarry

• Highland Blended

• Highland Single Malt

•    12 Yrs Highland 
Single Malt

12.99

100 cl

16.99

70 cl

23.99

70 cl

41.99
MIX
TIP

EXCLUSIEF BIJ
úw topSlijter



Loch Lomond  
• 12 Yrs Single Malt
• 12 Yrs Inchmurrin Single Malt
• 12 Yrs Inchmoan Single Malt

Bij de Dewar’s whiskystokerij in Aberfeldy aan de 
voet van de Schotse Hooglanden staan de deuren 
altijd open. Hier ontstond in 1898 het streven naar 
Scotch-Whisky-Perfection toen de stills voor het 
eerst de prachtige uitgebalanceerde Single Malt 
Whisky produceerden van de Dewar’s blend.

70 cl

per fles

Dewar’s
•   Caribbean Smooth
•   Japanese Smooth
• Portuguese Smooth

• 12 Yrs Blended

21.99

70 cl

28.99

70 cl

per fles
42.99
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22.99
70 cl   

Three
Scottish
Brothers 
20 Yrs Single Grain

Craigellachie 
13 Yrs Speyside
Single Malt

70 cl

51.99

Aberfeldy
12 Yrs Highland
Single Malt

70 cl

35.99

The Deveron
12 Yrs Highland
Single Malt

70 cl

36.99

18.99
100 cl   

The Famous Grouse
Blended Whisky

Mac Duff is één van de jongste distilleerderijen 
van Schotland, met de eerste whisky die in 1960 
uit de stills vloeide. Het is ook de meest
oostelijke distilleerderij van Schotland.
In de goede traditie van naoorlogse
whiskymakelaars, kochten de broers Brody, 
Marty en George, de oorspronkelijke oprichters 
van Mac Duff Distillery, een voorraad
uitzonderlijke oude vaten. Eén van die unieke 
whisky’s werd recent gebotteld en kreeg als 
eerbetoon de toepasselijke naam 
“Three Scottish Brothers”. Een gebalanceerde en 
volle whisky met een mooie lengte.

Geur:  licht, met toetsen van vanille, appel en 
een subtiele hint van honing

Smaak:  vanille, eik, honing, citrustoetsen, 
getoast brood en toffee

Afdronk: rijke afdronk, romig en licht gepeperd

Bruichladdich
The Classic Laddie 
Islay Single Malt

52.99
70 cl   



Highland Park
• 10 Yrs Viking Scars Single Malt

• 12 Yrs Viking Honour Single Malt

70 cl

33.99

70 cl

36.99

Aberlour
12 Yrs Double Cask Matured Speyside 
Single Malt

70 cl

41.99

The Glenlivet
•  Caribbean Reserve 

Single Malt

•  12 Yrs Speyside 
Single Malt

Jameson 
Triple Distilled Irish Whiskey

100 cl

26.99

Chivas Regal 
Extra 13 Yrs Blended Whisky

70 cl

37.99

70 cl

32.99

70 cl

34.99

De Highland Park distilleerderij ligt op de
Orkney-eilanden ten noorden van het
vasteland van Schotland. De naam is afkomstig 
van de hoger gelegen heuvels achter de
distilleerderij, dit gebied heette vroeger High 
Park. Het water voor de bereiding van de whisky 
komt via een pijp uit een bron uit diezelfde 
heuvels en is rijk aan mineralen. Het wordt ook 
gebruikt voor de inweking van de gerst bij de 
eigen moutproductie. 

Highland Park 10 Yrs: 
Geur:  sinaasappel, kaneelschors, 

dennengroen, fruitig (ananas en rode 
bessen)

Smaak:  eerst rokerig met vanille, daarna fijn 
hout gevolgd door crème brûlée

Afdronk: langdurig zoet en kruidig

Highland Park 12 Yrs: 
Geur:  aroma’s van heide en honing met 

citrusfruit, gerstemout, fijne turfrook, 
sherryinvloeden en een prettige zoetheid

Smaak:  vol, zacht en verrassend diep, de tonen 
van de neus keren terug, in combinatie 
met appels, sinaasappels, peper, zoete 
specerijen en jasmijnthee

Afdronk:   lang met tonen van honing en peper, 
met accenten van eikenhout



Jack Daniel’s 
• Tennessee Black

• Tennessee Honey
• Tennessee Apple
• Tennessee Fire

70 cl

70 cl

per fles

22.49

23.99

Kavalan
Concertmaster
Port Cask 
Single Malt
Taiwanese Whisky

50 cl

43.99

De Royal Oak Distillery is een distilleerderij
van wereldklasse die handgemaakte Ierse whiskey 
produceert, gelegen op een 18e-eeuws landgoed in 
de regio Ancient East in Ierland. Het is één van de 
grootste operationele whiskey-distilleerderijen van 
Ierland.

Geur:  tropisch fruit en vanille
Smaak:  pure chocolade, toffee en kaneel
Afdronk:  een zachte, goed uitgebalanceerde,  

zoete afdronk

The Busker
Triple Cask Irish Whiskey

70 cl

21.99

MIX
TIP
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Talisker 
10 Yrs Isle of Skye Single Malt

Copper Dog 
Speyside Blended Malt

70 cl

22.99

Zet- en/of drukfouten voorbehouden
Geniet, maar drink met mate

Geen 18? Geen alcohol

NIEUW!

 Schrijf u in 
voor onze nieuwsbrief!

Singleton of Dufftown
12 Yrs Speyside Single Malt

70 cl

28.99

70 cl

37.99

Talisker
mug

cadeau
op=op

Dalwhinnie
15 Yrs Highland Malt

70 cl

42.99

Bowmore bestaat vanaf 1779 en is een
baanbrekend huis en de oudste gelicentieerde
distilleerderij op Islay; ze verfijnen het ambacht 
al meer dan 240 jaar, en doen dat nog steeds tot 
op de dag van vandaag. Met eigen moutschuren, 
waar de gerst met de hand gedraaid wordt.
Er wordt rekening gehouden met perfect
getimede fermentatieperiodes. En ze nemen de 
tijd om de vaten met de hand te selecteren. Deze 
zorg en aandacht voor detail is wat zorgt voor de
complexe balans van niet alleen smoke, maar ook 
rijk fruit en zeezout dat zo kenmerkend is voor de 
tijdloze huisstijl. De reden waarom Bowmore als 
geen ander ouder wordt en de reden waarom het 
tegenwoordig de meest verzamelbare Islay-malt 
ter wereld is.

Geur:  turfachtig met tonen van citroen en  
honing

Smaak:  droog en rokerig met tonen van zeewier 
en chocolade

Afdronk: opmerkelijk warm en complex

MIX
TIP

Bowmore 
12 Yrs Islay Single Malt

70 cl

36.99

Laphroaig 
10 Yrs Islay Single Malt

70 cl

41.99


