
THE IRISHMAN CASK STRENGTH

 

 

 

 

 

 

The Irishman Cask Strength is de meest 
exclusieve whisky van Ierland, driemaal gedis-
tilleerd en zorgvuldig gerijpt in American Oak 
Casks.

Elk jaar selecteert Bernard Walsh een handvol uitzonderlijke vaten 
om dit de maatstaf te maken voor Super Premium Cask Strength 
Irish Whiskey. Deze is verkrijgbaar in strikt beperkte hoeveelheden 
met slechts 3.510 flessen geproduceerd in 2017. Elke fles is uniek 
genummerd en ondertekend. 

- Gold Medal at International Spirits Challenge, London.
- Gold Medal at Whiskey Masters (sponsored by the spirit Business 
Magazine)
- Overall Master Title for Irish Whiskey in Whiskey Masters
- 94.5 points Jim Murray Whiskey Bible

NEUS
Een prachtige combinatie van zachte bourbonnoten en een licht 
moutig subplot met een lichte besprenkeling van gember.

SMAAK
Briljant! Zacht geolied, heel licht gemout. De komst van de drogere 
eik biedt een perfect bitterzoete folie.

FINISH
Lang, chocolade, rijk en verfijnd gekruid.

ALCOHOLPERCENTAGE 54%
70cl www.disaronnointernational.nl

Walsh Whiskey 
Walsh Whiskey werd in 1999 opgericht door man en vrouw, Bernard en 
Rosemary Walsh en is een van de leiders in de Ierse whiskey-renaissance. 

Premium, drievoudig gedestilleerd, ambachtelijk, Ierse whisky's - The Irishman 
en Writers' Tears zijn wereldwijd zeer geprezen en gewild.

Onder leiding van oprichter Bernard Walsh heeft het bedrijf een portfolio 
van internationale bekroonde drankmerken gebouwd. Deze omvatten een 
reeks van Ierse whisky's onder de merken Writers' Tears and The Irishman, 
de Hot Irishman Irish coffee en The Irishman - Irish Cream likeur.
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