BRAUNSTEIN DANSK WHISKY
CASK EDTION NO.7
INDLEDNINGEN PÅ EN UNIK DANSK WHISKYTRADITION…
Hos Braunstein har vi en kompromisløs tilgang til råvarer,
udstyr og produktion af vores råsprit. Men det alene gør ikke
en unik whisky!
Vi er os fuldt bevidste om fadenes altafgørende indflydelse
på vor whisky. Og heldigvis er vi, som mikrodestilleri og
med de nødvendige ressourcer, så privilegerede, at vi kan
håndplukke en række helt unikke fade til at modne vores
gyldne dråber.
Takket være vores beskedne produktion, kan vi oven i købet
følge og registrere udviklingen i hvert enkelt fad på månedlig basis. Det giver os mulighed for at aftappe en helt unik
serie whiskyer, som vi har valgt at døbe Library Collection. Disse udgivelser har bevidst et forskelligt individuelt
udtryk, og udkommer i sagens natur i et meget begrænset
antal.
PRODUKT BESKRIVELSE
Vi har igen været på lagret og fundet det ENKELTE bourbon fad
der udmærker sig mest lige NU. Bourbon fadet har skånsomt
modnet whiskyen og derved tilføjet en herlig honning og vanilje toffee smagspalette, der afrundes af røgen og blødheden der
der kendetegner Braunstein’s whisky

BRAUNSTEIN DESTILLERIET HAR VUNDET MANGE INTERNATIONALE AWARDS BLA.
IWSC - LONDON, CWSA - KINA, SAN FRANCISCO WINE AND SPIRIT, IWS - TYSKLAND, WORLD SPIRTS AWARDS
DANISH WHISKY AWARDS - DANMARK, BERLIN INTERNATIONAL SPIRIT - TYSKLAND

FAKTA
Alkohol
Flaske størelse
Fad type
Antal flasker
Ean nummer
Vejl. pris
DRØMMEN OM DANSK SINGLE MALT WHISKY
Whisky og fluefiskeri ligner hinanden som to dråber vand. Man trækker vejret lidt dybere og kigger lige ind i
sjælen. Både når man fylder munden med en god whisky – og når man ser dagen gry med en fiskestang i hånden. Brødrene Claus og Michael Braunstein er passionerede fluefiskere, og det var under deres fisketure langs
de smukke skotske floder, og med lommelærken i hånden, at idéen til at udvikle og fremstille en dansk whisky
som en unik smagsoplevelse opstod.

For yderlig information kontakt venligst - info@braunstein.dk I +45 7020 4468 I Braunstein Mikro bryggeri & whisky destilleri, Køge, Danmark

