
TEMPLETON STRAIGHT RYE WHISKEY BARREL STRENGTH
Deze whiskey met een zeer beperkte productie wordt jaarlijks 
uitgebracht en gemaakt voor de rogge-loyalisten.

Een blend van onze meest opmerkelijke vaten, variërend in 
leeftijd en rijpheid tot 10 jaar oud. Elk jaar selecteren we de beste 
vaten uit onze verouderde voorraden Rye whisky. Allen variëren 
in leeftijd & smaakprofiel. Nadat ze vakkundig met elkaar zijn 
gemengd bottelen we op natuurlijke vatsterkte. Natuurlijk non-
chill gefilterd; onze limited edition Barrel Strength vintage 
vertegenwoordigt Templeton in zijn puurste vorm.

Neus: Zoete bloemige tonen, melkchocolade, donker fruit, 
geroosterde amandelen. 
Smaak: Krachtig en evenwichtig met een fluweelachtig karakter, 
olieachtig en rijk, peperig en toch fruitig met hints van bruine 
suiker en honing. 
Body: vol met krachtige intensiteit.
Finish: Delicaat, aanhoudend en lang.

Bedoeld om van te genieten in zijn puurste vorm of om op te 
vallen in een high-end premium ambachtelijke cocktail. Geniet 
van Barrel Strength met een blokje ijs, puur of met een scheutje 
water om nog meer smaak naar voren te brengen. Een scheutje 
water vermindert het ABV en opent de smaken en creëert een 
individuele zintuiglijke ervaring.

- Dubbel goud San Francisco World Spirits Competition
- 90 Punten Whisky Advocate Magazine
- 91 Punten Whisky Cast-A+ Rating Liqour.com

www.disaronnointernational.nl

Templetondistillery
Templetondistillery
Templetondistillery.com

ALCOHOLPERCENTAGE: 40%
70cl

Sinds 2006 steunt Templeton de Amerikaanse roggerevolutie als de 
keuze van diegenen die op zoek zijn naar een kwaliteitsrogge whiskey, 
of deze nu puur wordt gedronken of als een extra kick voor een 
ambachtelijke cocktail.

- Officieel geopend in 2018 en de distillatie start begin 2018.
- Een van de grootste familiebedrijf distilleerderijen in de VS.
- 20 hectare groot terrein gelegen in het kleine stadje Templeton, Iowa.
- 34.500 m² distilleerderij van wereldklasse, bezoekerscentrum en 
museum.
- Capaciteit om meer dan 3 miljoen flessen per jaar te produceren.
- 54.000 m² rijpings-en vatverouderingsmagazijn.
- Pot & Column Stills van de legendarische Forsyth'sin Schotland.
- Mogelijkheid om alle stijlen Amerikaanse whiskey te distilleren, 
inclusief bourbon.
- Bottelarij faciliteit op het terrein.
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