BLACK BUSH
Art. nr 88300
Pris 263,55 kr exkl. moms
Alkoholhalt 40%
Storlek 700 ml
Land Irland
Varukategori Whiskey

Varumärke Bushmills

Information Black Bush är en klassisk barfavorit från detta anrika destilleri. Bushmills Black
Bush är en av världens mest kända irländska whiskeysorter. Den blandas av en påtagligt stor
andel, 80 %, åtta- till tioårig sherryfats lagrad malt whisky (oloroso) och 20 % grainwhisky från i
åldrar ända upp till 18 år. Bushmills Black Bush brukar rankas som en av världens bästa
blendwhiskeys.
Karaktär Doft: Den har en fruktig och kryddig doft där sherrysötma och mild kokos möter
varandra i en lätt vinös ton. Smak: I smaken kommer persika, russin, dadlar, mjölkchoklad och
lätta inslag av blommig kamomill och vanilj. Den är kryddig och har toner av nötter.
Eftersmaken bjuder på honungssötma, malt och små citrustoner.
Passar till Perfekt att dricka som den är, över is eller som en del i en drink.

Om producenten
Bushmills är ett så anrikt destilleri att dess tidigaste rötter försvinner långt tillbaka i whiskyhistorien.
Bushmills har visat sig vara en verklig överlevare, trots bränder, krig, explosioner och konflikter har
destilleriet alltid stått pall, även den mörka tid när det endast fanns två destillerier kvar på ön, i dag
finns det närmare 30 destillerier. En anekdot är att Bushmills var det första irländska destilleriet som
fick elektricitet. Det gick sådär, när man slog på strömmen några dagar senare brann destilleriet ner.
Obestridligt är Bushmills ett av världens äldsta destillerier även om den första historien gått förlorad.
Genom den lilla nordirländska staden Muileann na Buaise, som de gaelisktalande alltjämt säger, rinner
floden Bush, som i århundraden gett vatten och kraft till destilleri och kvarn. Mycket stor betydelse
för Bushmills skulle Ellen Jane Corrigan få. Hon tog över destilleriet efter sin man under 1800-talets
sista decennier och såg till att Bushmill etablerades internationellt. Under hennes tid sjösattes
ångfartyget S.S Bushmills, som exporterade stora mängder whiskey över Atlanten och till avlägsna länder som Singapore, Kina och Japan.
Kanske hade Bushmills inte ens funnits utan henne.
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