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BELGIAN OWL

BELGIAN OWL

origine

identité

Dit ongerijpt distillaat is de
expressie van de fruitige en
bloemige wereld van onze
streek.

Een prachtige ontmoeting tussen de eigen persoonlijkheid
van het ongerijpte distillaat en
het houten vat dat onze kennis
verder sublimeert.

BELGIAN OWL

BELGIAN OWL

passion
Ontdek het unieke karakter
van het individueel vat dankzij
de magie van de rijping.
Geselecteerd door Etienne
Bouillon.

intense
Deze single cask weerspiegelt
Belgian Owl in zijn meest pure
en intense vorm.
Geselecteerd door Etienne
Bouillon.

Belgian Owl ORIGINE

Belgian Owl IDENTITÉ

Belgian Single Malt Whisky

Belgian Single Malt Whisky

Belgian Owl PASSION

Belgian Owl INTENSE

Leeftijd

0 maanden

36 maanden

36 tot 60 maanden

36 tot 60 maanden

Rijping

niet gerijpt

First fill Bourbon casks

Single Cask First fill Bourbon

Single Cask First fill Bourbon

Alcoholpercentage

46% vol.

46% vol.

46% vol.

vatsterkte (+/- 70% vol.)

Inhoud

50 cl

50 cl

50 cl

50 cl

Ambachtelijk

100% Belgisch

100% Belgisch

100% Belgisch

100% Belgisch

Ethische waarden

Eerlijke handel en duurzame landbouw

Eerlijke handel en duurzame landbouw

Eerlijke handel en duurzame landbouw

Eerlijke handel en duurzame landbouw

Streek

Haspengouw

Haspengouw

Haspengouw

Haspengouw

Droging mout

Niet geturfd

Niet geturfd

Niet geturfd

Niet geturfd

Distillatie

Ex-Caperdonich ketels uit
1898

Ex-Caperdonich ketels uit
1898

Ex-Caperdonich ketels uit
1898

Ex-Caperdonich ketels uit
1898

Hout

Geen rijping op houten vaten

Wit Amerikaans eikenhoutQuercus alba

Wit Amerikaans eikenhoutQuercus alba

Wit Amerikaans eikenhoutQuercus alba

Kleur

Kleurloos

Natuurlijke kleur afkomstig

Natuurlijke kleur afkomstig

Natuurlijke kleur afkomstig

Filtratie

Zonder koude filtering

Zonder koude filtering

Zonder koude filtering

Zonder koude filtering

Botteling

Op de distilleerderij

Op de distilleerderij

Op de distilleerderij

Op de distilleerderij

Belgian Single Malt Spirit

Belgian Single Malt Whisky

www.belgianwhisky.com

Twee mythes ontmoeten elkaar, «Het gele teken» en Belgian Owl, en bieden u een onwaarschijnlijk
avontuur. Laat u door beiden begeesteren dankzij deze 4 jaar oude editie.

Belgian Owl BY JOVE

Leeftijd

48 maanden

Rijping

First fill Bourbon casks

Alcoholpercentage

46% vol.

Inhoud

50 cl

Ambachtelijk

100% Belgisch

Ethische waarden

Eerlijke handel en duurzame landbouw

Streek

Haspengouw

Droging mout

Niet geturfd

Distillatie

Ex-Caperdonich ketels uit 1898

Hout

Wit Amerikaans eikenhout - Quercus alba

Kleur

Natuurlijke kleur afkomstig van het hout

Filtratie

Zonder koude filtering

Botteling

Op de distilleerderij

Een speciale editie met een knipoog naar strips
De By Jove-editie is een avontuur dat twee werelden samenbrengt, die van de single malt en die van het stripboek.
België en surrealisme - één pot nat. Maar niemand had zich echter een ontmoeting tussen de 9de kunst en een Belgische whisky
kunnen voorstellen. Voor deze eerste «By Jove» serie hebben we het album «Het Gele Teken» geselecteerd, dat onze twee rechercheurs van de ene verrassing naar de andere voert.
Vier edities voor evenveel rijpingsjaren. U vindt op het etiket op de achterkant de verschillende tekeningen uit het iconische
album. Het getal vier is ook te vinden in het album, aan u het te ontdekken...
We wensen u een smaakvolle ervaring van hetzelfde kaliber als dit avontuur dat al tientallen jaren zovele lezers heeft bekoord.
Hier vindt u de reeds gebottelde edities:

BY JOVE Editie 01

BY JOVE Editie 02

BY JOVE Editie 03

BY JOVE Editie 04

(Ouderdom 48 maanden – 46 vol-%)

(Ouderdom 48 maanden – 46 vol-%)

(Ouderdom 48 maanden – 46 vol-%)

(Ouderdom 48 maanden – 46 vol-%)

Overmatig alcoholgebruik is gevaarlijk voor de gezondheid. Met mate te verbruiken. / © Editie Blake & Mortimer (Dargaud-Lombard s.a.), 2017.
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