
Create your
own whisky
In samenwerking met C'est le vin

ALGEMENE INFORMATIE



Geschiedenis

De historie van whisky begint eigenlijk lang voor het begin van

onze jaartelling. De kunst van het distilleren kwam toen

waarschijnlijk via de Arabieren in Europa terecht. ... In het

Keltisch werd dit 'levenswater' uisge beatha genoemd. Toen de

Britten Ierland veroverden, werd deze naam verbasterd van

fuisce tot whisky.



Je
 e

ig
e

n
 w

h
is

ky
KIES JE EIGEN VAT

Het vat heeft een inhoud van 60 liter en is

gemaakt van toasted nieuw Europees eiken.

De single malt whisky heeft een percentage

van 63% en naargelang de wensen van

drinksterkte zal deze na drie jaar minimaal

120 flessen van 500 ML opleveren

KIES JE FLES

Na het rijpen van 3 jaar heb je de

mogelijheid om het te bottelen. Uit elf

verschillende flessen kies jij de perfecte

fles voor jouw whisky. Je bepaalt niet

alleen de inhoud, maar ook de vorm en de

fles!

MAAK JE EIGEN ETIKET

Laat de Picasso in je los en ontwerp je

eigen label. Jij bepaalt de kleuren, het

design en de tekst. Maak de fles

compleet met je logo! C'est le vin helpt

hier graag bij.



Kosten

Je kan je eigen vat whisky al laten maken vanaf 2800

euro excl. btw. Dit is inclusief de opslag van 3 jaar,

het bottelen van minimaal 120 flessen en je eigen

etiket. Je kunt het vat ook samen kopen met vrienden,

familie of bijvoorbeeld collega's! We kijken graag

naar jouw wensen om te zorgen dat we jouw ideale

whisky creëren. Wil jij een andere vatsterkte, geen

probleem!



En nu?

HOE WERKT HET?

Als jullie je eigen whisky willen maken nodigen

wij jullie graag uit bij onze producent in

Vijfhuizen om jullie eigen vat samen te stellen.

Maak bijvoorbeeld een keuze of de whisky zacht

van smaak moet worden, of juist pittig met een

mooie turfsmaak.

De whisky moet nog wel 3 jaar rijpen. Het vat kan

opgeslagen worden bij de producent, bij C'est le

vin of laat het vat bij je thuis verder rijpen. Na

deze 3 jaar is het vat klaar om gebotteld te

worden. Deze mogelijkheid bespreken we ook

graag met je!



C'EST LE VIN

Vraag ook naar de mogelijkheden voor je

eigen Limoncello, Gin of andere spirit.


