
TEMPLETON STRAIGHT RYE WHISKEY OLOROSO CASK FINISH
Een uitlaatklep voor innovatie, onze Cask Finish-serie met 
beperkte release biedt jaarlijks een unieke draai aan wat rogge 
kan zijn. Een release uit 2021 die nummer 3 is in onze Barrel 
Finish-serie. Een gelimiteerde oplage verkocht op toewijzing.

Een American Straight Rye-whiskey. Aanvankelijk gerijpt in 
traditionele Amerikaanse eikenhouten vaten voor minimaal 6 jaar 
voordat hij een secundaire rijping van 6 maanden ondergaat in de 
beste 500lt Oloroso Sherry-vaten. De Oloroso Sherry-vaten zijn 
zorgvuldig afkomstig van Delgado Zuletain Spanje, de oudste en 
meest historische wijnmakerij in de regio Marco de Jerez en 
bevatten ooit droge, volle en elegante Oloroso-sherry tussen 8 en 
20 jaar oud.

Neus: Aroma's van crème caramel, gekonfijte sinaasappelschillen, 
vijgen en sultanarozijnen vermengen zich met delicate tonen van 
nootachtige Oloroso Sherry.
Smaak: Rijk, olieachtig mondgevoel met tropisch fruit en 
exotische kruiden, spectaculair aangevuld met melkchocolade en 
walnoten.
Body: Vet eiken met zoetheid van gebrande suiker.
Finish: Lang, romig en mooi in balans met de ex-sherry-invloed in 
harmonie met zwarte peper en weelderige warmte. Een krachtige 
uitdrukking.
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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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