THE BUSKER IRISH WHISKEY
Maak kennis met The Busker Irish Whiskey. Een “nieuwe” Ierse
whiskey die is gebaseerd op traditie en een zeer eigentijdse,
jeugdige en gedurfde persoonlijkheid heeft.
The Busker is voor de personen die uit zijn op beleving... Personen die altijd een verhaal
te delen hebben... perfect voor degenen die nieuwsgierig zijn naar smaak, gretig naar
inspiratie en een Ierse kwaliteitswhiskey als geen ander zoeken.
The Busker omvat alle vier soorten Ierse whiskey (Single Grain, Single Pot Still, Single Malt
en een Blend) en wordt gemaakt in de Royal Oak Distillery.
EIGENTIJDS EN GEDURFD
The Busker! Een stoere moderne fles met een korte nek, sterke schouders en
rechthoekige lijnen. Gebruiksvriendelijk en gemakkelijk vast te houden. Een gescheurd
etiket met grote letters en mooie kleuren om de huidige whisk(e)y drinker te verleiden.
The Busker gebruikt verschillende vaten gedurende het rijpingsproces van zijn whiskeys:
ex Bourbon, Sherry en zeldzame Florio Marsala vaten uit Sicilië. Laatstgenoemde zorgt
voor unieke tonen in de whiskey zoals gedroogd fruit en vijgen.

For those that gather crowds wherever they go
The characters that always have a story to share
Careful never to tell the same tale twice
For the seekers of the next special thing
The creators of their own tunes
For all those that live by “Be Bold or Bust”
…. Meet The Busker!
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, county Carlow in Ierland. Het is een van de grootste operationele whiskey
distilleerderijen van Ierland. Voor meer info www.royaloakdistillery.com

#Buskit! #TheBusker
thebusker_official
TheBuskerIrishWhiskey
Thebusker.com
ALCOHOLPERCENTAGE 40% & 44,3%
70cl

THE BUSKER - TRIPLE CASK TRIPLE SMOOTH 40%
VOL, MET EEN ONMISKENBAAR RIJKE BODY.
Gerijpt en Finished in: Ex Bourbon, Sherry & Marsala vaten

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

THE BUSKER - SINGLE GRAIN 44,3%

TONEN VAN KARAMEL, VANILLE, MOUT EN HOOI.
Gerijpt en Finished in: Ex Bourbon & Marsala vaten

Het geheim van onze Single Grain whiskey 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 gevolgd door zachte vanille gecombineerd met heerlijke eiken tonen.

THE BUSKER - SINGLE MALT 44,3%

DE SMAAK IS ZEER INTENS, MET RIJKE CHOCOLADETONEN.
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 zoete chocoladetonen.

THE BUSKER - SINGLE POT STILL 44,3%

INTENSE KRUIDEN & PEPERACHTIGE TONEN, IN BALANS MET TOFFEE.
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 ontdekken een aantal prachtige
intense kruiden die in evenwicht met toffee zorgen voor een lange afdronk.
www.disaronnointernational.nl

