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ΚΑ
ΤΑ

ΛΟ
ΓΟ

Σ 
P

R
EM

IU
M

 D
R

IN
K

S





DISTILLED 
GIN

GIN
LIQUEURS

BLENDED
WHISKY

BLENDED
MALTS

ISLAY
SINGLE
MALT

FULL
RANGE

HIGHLAND 
SINGLE
MALTS

SPEYSIDE 
SINGLE
MALTS

Προσφέρουμε ξεχωριστά ποτά για 
ξεχωριστούς ανθρώπους σε ξεχωριστά 
μέρη.

Μόνο αναγνωρισμένες μάρκες, από 
επιτυχημένες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 
οι οποίες επικεντρώνονται στην ποιότητα. 

O John και η Λίλα ξεκίνησαν την LKC το 2013 
με μοναδικό στόχο να φέρουν εξαιρετικής 
ποιότητας αυθεντικά αποστάγματα στην 
Ελληνική αγορά. Η γκάμα των προιόντων 
εμπλουτίστηκε μέσα στα χρόνια με την 
προσθήκη εξαιρετικών Βρετανικών ποτών 
και το 2017 με υπερηφάνια λανσάρουν 
το εξαιρετικό Grace Gin, ένα προιόν που 
αναπτύχθηκε και παράγεται στην Ελλάδα.

Η  LKC αποτελείται από μια ομάδα ανθρώπων 
που προέρχονται από διαφορετικούς χώρους 
με διαφορετικές εμπειρίες, που μοιράζονται 
ωστόσο τις ίδιες αρχές και το ίδιο πάθος 
για εξαιρετικής ποιότητας αποστάγματα. 
Προσφέρουμε επιλεγμένες ανώτερης 
ποιότητας ετικέτες με προσήλωση στην αξία.
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Το Grace Gin είναι ένα μοναδικό, 
χειροποίητο, distilled gin από την 
Ελλάδα. Παράγεται στη Χαλκίδα από το 
αποστακτήριο Avantes.

Αποτελεί το αποτέλεσμα της συνεργασίας 
τριών γυναικών, δύο αποσταγματοποιών 
δεύτερης γενιάς και μιας δυναμικής 
γυναίκας με ευρεία εμπειρία  και γνώση στην 
βιομηχανία ποτών.

Η μοναδικότητά του έγκειται στον πλούσιο 
αρωματικό χαρακτήρα που δανείζεται από 
τα βοτανικά στοιχεία, τα οποία συναντώνται 
από τα βουνά έως τη θάλασσα της ελληνικής 
φύσης. Ο χειροποίητος προσδιορισμός 
του, δίνει έμφαση στον τρόπο επιλογής 
και συνδυασμού των συστατικών, για να 
προκύψει η συνταγή με βάση την οποία 
αρωματίζεται το ουδέτερο απόσταγμα από 
σιτηρά.

Ο όρος distilled gin, ερμηνεύεται ως η 
100% παραδοσιακή μέθοδος απόσταξης σε 
άμβυκα που συνδυάζεται με τις τεχνικές των 
ικανότερων αρωματοποιών.

Οι παραγωγοί του Grace Gin, ερεύνησαν 
και πειραματίστηκαν για δώδεκα μήνες με 
την συνταγή, μέχρι να καταλήξουν στα 13 
βοτανικά αλλά και τις τεχνικές εκχύλισης 
που θα χρησιμοποιούσαν. Έτσι, πρώτα 
εφάρμοσαν ασυνεχή απόσταξη για να 
αρωματίσουν την αλκοολική βάση με τα 8 
βοτανικά: Άρκευθο (juniperberries), ρίζα 
αγγελικής (angelica), ρίζα ίριδας(orris), 
φλούδες εσπεριδοειδών (lemonpeels, or-
angepeels), κάρδαμο (cardamom), κόλιανδρο 
(coriander) και κανέλα Ινδονησίας (cassia)

Έπειτα πήραν μόνο την καρδιά, για να την 
ενισχύσουν αρωματικά με τη διαδικασία 
της υδροατμοαπόσταξης, της τεχνικής που 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή αιθέριων 
ελαίων. Εκτός των αρχικών αρωματικών, 
πρόσθεσαν φύλλα σχίνου, φύλλα μυρτιάς 
και άνθη πορτοκαλιάς από την Εύβοια 
και τα συνδύασαν τέλεια με  κρίταμο από 
την Κρήτη και ροζ πιπέρι. Προκειμένου να 
διατηρηθούν τα αρώματα, από τα βοτανικά 
στοιχεία, πλούσια και ζωηρά, εφαρμόστηκε 
διακριτικό φιλτράρισμα.

H αλκοολική δύναμη του Grace Gin είναι 
45,7% και το κυρίαρχο άρωμα του είναι ο 
άρκευθος, που δεν διστάζει να παρασύρει 
μαζί του τον απίθανο χαρακτήρα του 
κρίταμου και του σχίνου. Τα αρώματα 
πιπεριού και κανέλας εντοπίζονται επίσης 
εύκολα στη μύτη, ενώ τα άνθη μυρτιάς 
ενισχύουν την αρωματική πολυπλοκότητα.

Στο στόμα, εμφανίζεται αμέσως η 
φυτικότητα από τον άρκευθο και τον 
κρίταμο που παιχνιδίζει ευχάριστα με τον 
μπαχαρένιο χαρακτήρα που δανείζεται από 
τον κόλιανδρο, το ροζ πιπέρι και την κανέλα. 
Ταυτόχρονα διακρίνεται έντονη φρεσκάδα 
με γήινα στοιχεία στο φόντο.

Είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα και εξάγεται 
σε αρκετές χώρες στην Ευρώπη, Αμερική κι 
Αυστραλία.

Grace Gin. Πραγματικά χαρισματικό, 
εκ φύσεως.

700 ml | 200 ml | 45,7%vol

www.greekspirited.com
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Cannonball 
Edinburgh Gin 
London Dry
Προϊόν συνεργασίας 
των παραγωγών του, 
με το πανεπιστήμιο 
Herriot-Watt του 
Εδιμβούργου. ‘Ενα 
θαρραλέο αλλά 
ισορροπημένο 
Navy Strength Gin, 
καθοδηγούμενο 
γευστικά από 
αρώματα αρκεύθου, 
πεύκου και 
εσπεριδοειδών. 

Βραβευμένο με 
Χρυσό Μετάλλιο στο 
Bartender Brand 
Awards 2020. 
Επίσης, Champion 
στο Bartender Brand 
Awards 2021. 

700 ml | 57,2%vol.

Seaside Edinburgh 
Gin | London Dry 
Με ρομαντικό αυτή 
τη φορά χαρακτήρα, 
επηρεασμένο από 
τη θάλασσα και τη 
γη της Σκωτίας. Η 
διαφορετικότητά του 
έγκειται στην χρήση 
βοτάνων και φυτών 
που αναπτύσσονται 
μόνο στις ακτές της 
βόρειας θάλασσας 
όπως το Scurvy Grass, 
Ground Ivy και Blad-
derwrack.

Βραβευμένο με 
Ασημένια Μετάλλια 
στο World Spirits 
Competition 2020, 
στο IWSC 2020 και 
στο Bartenders Brand 
Awards 2020 Design

700 ml | 43%vol.

Edinburgh  Lemon 
& Jasmine Gin
Ένα μοναδικό 
πάντρεμα φρέσκιας 
γεύσης λεμονιού με 
το ιδιαίτερο άρωμα 
του γιασεμιού. 
H μυρωδιά του 
λουλουδένιου 
γιασεμιού προσφέρει 
μια γλυκιά και ζεστή 
floral αίσθηση. ‘Ενα 
τέλειa ισορροπημένο 
Gin με φυσική γεύση.

Βραβευμένο με 
Ασημένια Μετάλλια 
στο Bartender 
Brand Awards 2020 
και στο World Gin 
Awards 2020. 

700 ml | 40%vol.

Edinburgh Rhubarb 
& Ginger Gin 
Η μοναδική συνταγή 
του κλασικού Edin-
burgh Gin με τα 14 
βοτανικά στοιχεία 
αναβαθμισμένη 
με Rhubarb & 
Ginger σε μια full 
strength εκδοχή. 
Τα χαρακτηριστικά 
αρώματα του ραβέντι 
συμπληρώνουν τέλεια 
τα μπαχαρικά και μας 
δίνουν ένα απαλό 
“γεμάτο” σώμα. 

Βραβευμένο με 
Χρυσό Μετάλλιο στο 
Gin Masters 2021 
και στο IWSC 2019. 
Επίσης, Best Scottish 
Flavors στο World 
Gin Awards 2020. 

700 ml | 40%vol.

Edinburgh Gin | London Dry
Παράγεται από το 2010, σε μικρές παρτίδες, 
σε έναν μοναδικά σχεδιασμένο χάλκινο 
Σκωτσέζικο άμβυκα. To καθαρό, όλο φρεσκάδα 
βοτανικό του προφίλ προκύπτει από τον 
συνδυασμό 14 αρωματικών συστατικών και 
αναδεικνύεται από την 43% αλκοολική του 
δύναμη. Δίκαια, κατατάσσεται στα juniper 
based premium αποστάγματα.

Βραβευμένο με Ασημένιο Μετάλλιο στο Inter-
national Spirits Challenge 2021 και με Χρυσό 
Μετάλλιο Γεύσης στο Bartender Brand Awards 
2020. Επίσης, Champion στο Bartender Brand 
Awards 2020. 

700 ml | 43%vol.

FULL RANGE www.edinburghgin.com
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Edinburgh Gin’s Raspberry liqueur. ‘Eνα πλούσιο σε ένταση, γλυκόξινο 
αρωματικό λικέρ, ιδανικό όταν συνδυάζεται με αφρώδη κρασιά ή σόδα. 
Βραβευμένο με Ασημένια Μετάλλια στο Gin Masters 2019 και στο The 
Spirits Business Gin Masters 2019.

Edinburgh Gin’s Elderflower liqueur. Λικέρ που δανείζεται τον ανθικό 
χαρακτήρα κουφοξυλιάς. Αποτελεί ιδανική πρόταση ως απεριτίφ. 
Bραβευμένο ως Master στο Gin Spirits Masters 2019.

Edinburgh Gin’s Rhubarb & Ginger liqueur. Πιπεράτο ανοιξιάτικο 
ραβέντι, ανατολίτικο τζίντζερ και ξύσμα λεμονιού χαρακτηρίζουν αυτό το 
εντυπωσιακά ροζ λικέρ, με διάρκεια και ζωηρό χαρακτήρα. Βραβευμένο 
με Χρυσό Μετάλλιο στο The Spirits Business Gin Masters 2019.

Edinburgh Gin’s Plum & Vanilla liqueur. Σαρκώδη δαμάσκηνα, όλο χυμό, 
συνδυάζονται με την διάσημη βανίλια Μαδαγασκάρης και δίνουν ένα 
μοναδικά εύγευστο και βελούδινο λικέρ, που προσδίδει πλούτο και ένταση 
στην ανάμιξη με σαμπάνια. Βραβευμένο με Χρυσό Μετάλλιο στο The 
Spirits Business Gin Masters 2019.

Edinburgh Gin Pomegranate & Rose liqueur. Εμπνευσμένο από 
γεύσεις ανατολής και αναμνήσεις φρέσκων λουκουμιών, το λικέρ Ρόδι 
τριαντάφυλλο αναδεικνύει τον αρωματικό χαρακτήρα του φρέσκου 
τριαντάφυλλου σε υπέροχο συνδυασμό με το χυμώδες ρόδι. Βραβευμένο 
με Ασημένιο Μετάλλιο στο Gin Masters 2019.

GIN LIQUEURS 500 ml | 20%vol. www.edinburghgin.com
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Τα ουίσκι του Οίκου Glengoyne 
παράγονται σε ένα από τα 
ωραιότερα αποστακτήρια της 
Σκωτίας, από το 1833.

Με παραδοσιακές μεθόδους, 
σεβασμό στις πρώτες ύλες, 
πάθος και τεχνογνωσία αιώνων 
το αποστακτήριο παραμένει 
πιστό στις έξι βασικές αρχές 
που διαμορφώνουν το μοναδικό 
Glengoyne.

1. Παραδοσιακή  τεχνική ξήρανσης 
της βύνης με την μέθοδο του αέρα
“Our unpeated malt is true to our past, and 
true to our taste.”   - James Leslie / Mashman

“The taste of Glengoyne is non-negotiable.”   
- Duncan McNicoll / Stillman

2. Οι πιο αργοί αποστακτήρες 
στην Σκωτία!

“The taste and colour of Glengoyne de-
mands nothing less.”   - Robbie Hughes

3. Δρύινα Βαρέλια

“Never rushed. Never crowded. Never 
compromised.”   - Deek Morrison / Warehouse-
man

4. Ωρίμανση

“The natural deep russets, copper reds and 
light golds of Glengoyne are our reward.”
- John Glass / Malt Master

5. Φυσικό χρώμα

“We stay true to the spirit of Glengoyne: 
100% family-owned. 100% Scottish. And 
100% free to do things our way.”  - Leonard 
Russell / Managing Director

6. Η πρόοδος μας δεν μετράται σε 
χρόνια αλλά σε αιώνες

* To Glengoyne 18 years old 
έχει εξαντληθεί.

www.glengoyne.com
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Εξαιρετικά ισορροπημένη 
γλυκύτητα με αρώματα λεμονιού, 
καραμελωμένου μήλου, βανίλιας, 
τζίντζερ και καρύδας.

Ωριμάζει σε:
›20% 1st fill European Oak Sherry
›20% 1st fill American Oak Bour-
bon
›60% Hand-selected Quality Oak 
refill casks

Βραβευμένο με Χρυσό Μετάλλιο 
στο International Spirits Chal-
lenge 2020 και στο The Scotch 
Whisky Masters 2020. Eπίσης, 
Βest Green Packaging Design στο 
Τhe Drinks Business Green 
Awards 2020.

700 ml | 43%vol.

Glengoyne 10 years old Glengoyne 12 years old
Πλούσια γεύση, φρουτώδες με 
έντονες νότες πιπεριού. 

Ένα προιόν αργής απόσταξης που 
ωριμάζει σε European and Amer-
ican sherry casks. Εμφιαλώνεται 
σύμφωνα με την παράδοση, 
απ’ευθείας από το βαρέλι χωρίς 
φιλτράρισμα. 

Η κάθε παρτίδα είναι σε 
διαφορετικούς αλκοολικούς 
βαθμούς από 58,2 - 59,1 abv.

Βραβευμένο με Ασημένια 
Μετάλλια στο International Spirits 
Challenge 2018 και στο San Fran-
cisco World Spirits Competition 
2018.

700 ml | 58,2 - 60%vol.

Glengoyne Cask Strength
Ένα προιόν αργής απόσταξης 
με κρεμώδη και ισορροπημένη 
γεύση, επίγευση μελιού και ώριμου 
δαμάσκηνου. 

Είναι το δεύτερο κεφάλαιο 
μιας σειράς single malt που 
επιβεβαιώνει τον μοναδικό 
χαρακτήρα του αποστακτηρίου 
Glengoyne. Ωριμάζει σε 1st fill 
Bourbon casks και refill sherry 
barrel. 

700 ml |  48%vol.

Glengoyne Legacy

HIGHLAND SINGLE MALTS

Απαλό , φρουτώδες και απίστευτα 
moreish. Χαρακτηριστική 
γεύση γλυκόριζας, πράσινων 
μήλων, φυστικιού και κομμένου 
γρασιδιού.

Ωριμάζει σε:
›15% 1st fill European Oak Sherry
›15% 1st fill American Oak Sherry
›70% Hand-selected Quality Oak 
refill casks

Βραβευμένο με Χρυσό Μετάλλιο 
στο International Spirits Chal-
lenge 2020 και στο The Scotch 
Whisky Masters 2020. Eπίσης, 
Βest Green Packaging Design στο 
Τhe Drinks Business Green 
Awards 2020.

700 ml | 40%vol.

www.glengoyne.com
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‘Εντονες Χριστουγεννιάτικες 
γεύσεις αποξηραμένων φρούτων, 
κανέλας, μελιού.

Ωριμάζει σε:
›100% Oak Sherry casks

Βραβευμένο με Χρυσό Μετάλλιο 
στο The Luxury Masters 2020, 
Βest Green Packaging Design στο 
Τhe Drinks Business Green 
Awards 2020 και Double Gold 
στο San Francisco World Spirits 
Competition 2018.

700ml | 43%vol.

Φρουτώδες, με έντονη «ζεστή» 
γεύση από σταφίδες, καρύδια, 
φράουλες. 

Ωριμάζει σε:
›100% Oak Sherry casks

Βραβευμένο ως Trophy Winner 
στο The Scottish Food and Drinks 
Excellence 2015, με Χρυσό 
Μετάλλιο στο Hong Kong Interna-
tional Wine & Spirit Competition 
2015 και βραβείο Master στο The 
Spirit Business Award 2015.

700ml | 48%vol.

Glengoyne 21 years old Glengoyne 25 years old

Πλούσια γεύση, φρουτώδες 
με έντονες νότες sherry. 
Χαρακτηριστική γεύση 
κανέλλας, γαριφάλων, 
μαρμελάδα και μαύρη 
σοκολάτα. 

Ωριμάζει σε: 
›100% Oak Sherry casks

Bραβευμένο με Master Medal 
στο Asian Spirits Masters 
2018.

700ml | 46,8%vol.

Glengoyne 30 years old

HIGHLAND SINGLE MALTS www.glengoyne.com
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Η τεχνογνωσία
“Όσον αφορά την τεχνογνωσία  μας, τα βαρέλια που επιλέγουμε είναι ζωτικής σημασίας - γεγονός που 
δεν πρέπει να εκπλήσσει, αν αναλογιστεί κανείς τον χρόνο που χρειάζεται προκειμένου να ωριμάσει το 
αρχικό απόσταγμα μέσα σε αυτά. Τα βαρέλια σέρι που χρησιμοποιούνται, κάνουν την γεύση και το 
χρώμα του Tamdhu να ξεχωρίζουν. Είναι αλήθεια πως μια από τις πιο συναρπαστικές στιγμές για 
εμάς, είναι όταν παραδίδεται μια νέα παρτίδα βαρελιών από την Ισπανία.”
- Sandy McIntyre, Διευθυντής αποστακτηρίου

Μόνο το καλύτερο, από το 1897
Από την πρώτη στιγμή, όλοι όσοι συνέβαλαν στην δημιουργία του Tamd-
hu, είχαν την ίδια νοοτροπία: μόνο το καλύτερο είναι αρκετό. Ο καλύτερος 
αρχιτέκτονας και μηχανικός των αποστακτηρίων της εποχής, Charles C Doig 
ESQ, προσκλήθηκε στην ομάδα. Επιλέχθηκε η καλύτερη τοποθεσία στις 
όχθες του ποταμού Σπέι, ως τόπος παραγωγής του Tamdhu, καθώς και οι πιο 
προηγμένες τεχνικές και τα καλύτερα βαρέλια σέρι από την Ισπανία. 

Φέρνοντας το καλύτερο πίσω
Τον Ιανουάριο του 2012, η αποφασιστικότητα των Ian Macleod Distillers, 
έκανε τις πόρτες του αποστακτηρίου Tamdhu να ανοίξουν για άλλη μια φορά. 
Εμπνευσμένοι από τη δέσμευση των ιδρυτών, να δημιουργήσουν το καλύτερο 
ουίσκι του κόσμου, οι Ian Macleod Distillers θέλησαν να διατηρήσουν την 
εντυπωσιακή κληρονομιά του Tamdhu. Επανέφεραν το αποστακτήριο στην 
πρότερη δόξα του,  χρησιμοποιώντας τις ίδιες διαδικασίες και διοχετεύοντας 
το ίδιο πάθος στην ωρίμανση του αποστάγματος.Το Tamdhu σήμερα
100 χρόνια μετά την ίδρυση του αποστακτηρίου, είμαστε περήφανοι που 

Το καλύτερο ουίσκι δεν προκύπτει τυχαία. 
Γνωρίστε την απίστευτη ιστορία του πνεύματος 
που κρύβεται πίσω από την δημιουργία του Tam-
dhu και ανακαλύψτε γιατί μετά από πάνω από 
έναν αιώνα, είμαστε ακόμα δυνατοί.

Το Tamdhu σήμερα
100 χρόνια μετά την ίδρυση 
του αποστακτηρίου, είμαστε 
περήφανοι που εξακολουθούμε να 
χρησιμοποιούμε τα ίδια βαρέλια 
και μεθόδους με τους ιδρυτές του 
Tamdhu. Αυτές οι παραδόσεις 
συνεργούν για την δημιουργία ενός 
σκωτσέζικου ουίσκι που αξίζει το 
όνομα Tamdhu.

www.tamdhu.com
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Tamdhu 15 Year Old
Από την πρώτη σας γουλιά από αυτό το απόσταγμα, θα εκτιμήσετε πλήρως 
τον χρόνο που ωριμάζει, αποκλειστικά στα καλύτερα βαρέλια σέρι. Θα 
δοκιμάσετε την έντονη έκρηξη των ζωηρών καλοκαιρινών φρούτων στον 
ουρανίσκο και θα απολαύσετε το μακρύ φινίρισμα που αυτή προσφέρει. 
Βραβευμένο με Χρυσά Μετάλλια στο International Wine & Spirit Competi-
tion 2021 και στο San Francisco World Spirits Competition 2020 (Double 
Gold Winner).
700ml | 46%vol.

Tamdhu Batch Strength
Ένα Tamdhu για τους αφοσιωμένους λάτρεις των malt. Κάθε παρτίδα 
είναι μοναδική και διαφέρει ελαφρώς σε στυλ και ένταση. Όπως με κάθε 
μπουκάλι Tamdhu, μετά την απόσταξη ωριμάζει αποκλειστικά σε διαλεγμένα 
με το χέρι sherry oak βαρέλια. 
700ml | 58,5-60%vol.

Tamdhu 12 Year Old
Αρκεί μια μεζούρα από 
αυτό το «παλαιάς κοπής» 
12άρι ουίσκι προκειμένου 
να εκτιμήσετε  γιατί 
επιλέγουμε αποκλειστικά 
τα καλύτερα sherry oak 
βαρέλια για την ωρίμανση 
του. Το πολυτελές κουτί 
μας αποκαλύπτει ένα 
κομψό μπουκάλι που 
αναδεικνύει τις φυσικές 
κεχριμπαρένιες νότες του 
λαμπερού αποστάγματος. 
Γευτείτε την έντονη 
πλούσια παλέτα 
στον ουρανίσκο και 
ανακαλύψτε το διαρκές  
και με βάθος  τελείωμα 
που προσφέρει.
Βραβευμένο με Χρυσό 
Μετάλλιο στο San Fran-
cisco World Spirits Com-
petition 2020.

700ml | 43%vol.

www.tamdhu.com
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Το Smokehead έχει 
φτιαχτεί για ιδιαίτερους 

ανθρώπους που με 
ευχαρίστηση θα 

περπατούσαν σε λιβάδια 
καιόμενης τύρφης, 

προκειμένου να βρουν 
κάτι το αληθινό, κάτι 
το αυθεντικό, κάτι το 

ασυνήθιστο.  Κάτι που να 
τους ταιριάζει απόλυτα.

Αλμυρό, πιπεράτο, 
καπνιστό και γλυκό, το 

Smokehead σίγουρα δεν 
είναι για όλους.

700 ml | 43%vol.

Smokehead 

Εάν το Smokehead 
είναι παρενόχληση των 
αισθήσεων σας, τότε το 
High Voltage σημαίνει 
πόλεμος.

Η ένταση του σου 
κόβει την ανάσα και 
είναι απαγορευτική για 
εκείνους με αδύναμη 
καρδιά, και προκλητική 
για όσους απολαμβάνουν 
την ζωή στα όρια.

700 ml | 58%vol.

Smokehead 
High Voltage 

ISLAY SINGLE MALT 
SCOTCH WHISKY www.smokehead.com
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‘Οταν το Smokehead 
συναντά ένα βαρέλι,  μέσα 

στο οποίο ωρίμαζε ρούμι, 
το αποτέλεσμα είναι 

σίγουρο ότι θα σας τραβήξει 
την προσοχή. Αυτός ο 

συνδυασμός μας δίνει ένα 
μοναδικό εκρηκτικό μίγμα 

από καπνό και πύρινη τύρφη, 
σε πλήρη αρμονία με νότες 
καραμελωμένων φρούτων, 

marshmallow, αποξηραμένων 
μπαχαριών και μπανάνας.

Για την επίγευση ακολουθούν 
καταπραϋντικά εσπεριδοειδή 

και τροπικά φρούτα. 

700 ml | 46%vol.

Smokehead Rum Cask Rebel

Έκρηξη από πλούσια, γλυκά 
και πικάντικα ισπανικά 

βαρέλια σέρι, το Smoke-
head Sherry Cask Blast είναι 

ξεκάθαρα φλογερό, και 
απρόσμενο. Η παχιά τύρφη 

σάς ενημερώνει, ότι έχετε 
στα χέρια σας ένα σοβαρό 

single malt Islay. 

Στη συνέχεια, ακολουθεί 
μια πιο φρουτώδης, πιο 

κρεμώδης αίσθηση – είναι 
η απαλή πλούσια βελανιδιά 
και η καταπραϋντική κρέμα 

βανίλια. Προσδεθείτε και 
αναμένετε το χτύπημα του 

λιπαρού μαύρου καπνού, 
που συνοδεύεται με μια 
βαριά αίσθηση τύρφης 

στο στόμα. Στη συνέχεια, 
έρχεται μια γλυκιά κολλώδης 
γεύση μπανάνας στη σχάρα, 

πικάντικες σουλτανίνες και 
αποξηραμένα φρούτα.

700 ml | 48%vol.

 

Smokehead Sherry Cask Blast

ISLAY SINGLE MALT 
SCOTCH WHISKY www.smokehead.com
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Sheep Dip
Προέρχεται από την 
εποχή που οι Βρετανοί 
αγρότες τοποθετούσαν 
το σπιτικά παραγόμενο 
whisky σε βαρέλια με 
την ένδειξη “Sheep 
Dip” (απολυμαντικό 
υγρό για τα πρόβατα), 
προκειμένου να 
αποφύγουν την πληρωμή 
φόρων. Tο Sheep Dip 
είναι το αποτέλεσμα 
της πρόσμιξης 16 
διαφορετικών Malt, 
τα οποία παλαιώνουν 
για 8 εως 20 χρόνια, 
από διαφορετικές 
περιοχές της Σκωτίας. 
Παράγεται σε μικρές 
ποσότητες και ωριμάζει 
σε ειδικά επιλεγμένα 
δρύινα βαρέλια πρώτης 
χρήσεως. 

700 ml | 40%vol.

Sheep Dip Islay Malt 
Η  «καπνιστή» έκδοση  
του γνωστού  SHEEP-
DIP. Αυτό το σκούρο 
χρυσό, σε χρώμα, με 
τις κεχριμπαρένιες 
ανταύγειες ποτό, 
παράγεται στο νοτιότερο 
νησί του συμπλέγματος 
Islay. Η έντονα 
καπνιστή γεύση αυτού 
του malt οφείλεται 
στην αποξήρανση του 
κριθαριού (malt) που 
έχει στεγνώσει με καπνό 
τύρφης. 

Το άρωμα του καπνού 
διεισδύει στο βρεγμένο 
κριθάρι, το εμποτίζει 
με το άρωμά του, το 
οποίο δανείζει στο 
απόσταγμα στο οποίο θα 
μεταμορφωθεί. 

700 ml | 40%vol.

Pig’s Nose 
Η απόδειξη ότι ένα 
Σκωτσέζικο blended 
δεν χρειάζεται να είναι 
πολλών ετών, ούτε πολύ 
ακριβό για είναι καλό. 
Αν και το συνηθισμένο 
ποσοστό malt στα blend-
ed Scotch whisky είναι 
μόλις 15%, το Pig’s Nose 
περιέχει 40% ποσοστό 
από malt. 

Το Pig’s Nose whisky έχει 
καθαρό χρυσό χρώμα, 
απαλή και πλούσια μύτη 
με αρώματα από but-
terscotch, ξύλο και την 
φρεσκάδα πεύκων.  

700 ml | 40%vol.

BLENDED MALT | BLENDED WHISKY
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