
THE BUSKER - TRIPLE CASK 40%
TRIPLE CASK TRIPLE SMOOTH
Gerijpt en Finished in: Ex Bourbon, Sherry & Marsala vaten

Een buitengewone blend gemaakt met een zeer hoogwaardige Single Grain en een zeer 
hoog percentage Single Malt en Single Pot Still. 
Begin je reis met fruit en zoete vanille-tonen, en sluit het geheel af met een uitgebalan-
ceerde zoetheid in de mond. 

THE BUSKER - SINGLE GRAIN 44,3%
MOOIE ZOETE AFDRONK DIE LANG BLIJFT HANGEN
Gerijpt en Finished in: Ex Bourbon & Marsala vaten

Het geheim van onze Single Grain zit in het kiezen van alcohol van de hoogste kwaliteit en 
deze te combineren met onze met de hand geselecteerde vaten. Maak een reis met The 
Busker Single Grain terwijl we beginnen met zoete karamel en zachte vanille gecombineerd 
met heerlijke eiken tonen. 

THE BUSKER - SINGLE MALT 44,3%
HEERLIJK FRUITIG MONDGEVOEL MET LANGDURIGE ZOETHEID
Gerijpt en Finished in: Ex Bourbon & Sherry vaten

Geniet van onze uitstekende The Busker Single Malt, gerijpt in twee verschillende 
houtsoorten om een complexiteit te bieden die wacht om ervaren te worden. Fruitige 
tonen ontmoeten bloemige vlierbloesem terwijl de smaak start met een intense rijkdom 
en overgaat in een zoete chocoladetonen. 

THE BUSKER - SINGLE POT STILL 44,3%
LANGE KRUIDIGE EN WARME AFDRONK
Gerijpt en Finished in: Ex Bourbon & Sherry vaten

Een kenmerkende uitdrukking voor Ierland, gemaakt om je mee te nemen op een reis met 
een uitzonderlijk karakter. Smaakpapillen beginnen met een aantal prachtige intense kruiden 
in evenwicht met toffee en een lange afdronk. 

Maak kennis met The Busker whiskey. Een Ierse 
whiskey die is gebaseerd op traditie maar wordt 
geleid door een zeer eigentijdse, jeugdige en 
gedurfde persoonlijkheid. 

Afkomstig uit de Royal Oak Distillery, in County Carlow Ierland, waar 
alle drie de klassieke Ierse whiskeystijlen - Single Grain, Single Malt & 
Single Pot - onder één dak worden geproduceerd.

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

De Royal Oak Distillery produceert alle 3 soorten whiskey:
potstill, malt en grain- onder één dak.

ALCOHOLPERCENTAGE 40% & 44,3%
70cl & 100cl
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