Z wieloletniego doświadczenia, poznania
upodobań i gustów konsumentów, chęci
przybliżenia każdemu wyjątkowych alkoholi
narodził się SPIRIT DEPOT. Skład duchów
zaklinanych w butelkach od wieków
istnienia człowieka.

PUFFING BILLY
steam vodka
Puffing Billy, tak pieszczotliwie nazywamy nasz
Caterhead Still, który po dziś dzień jest jednym
z nielicznych zachowanych i opalanych węglem
drzewnym aparatów do destylacji alkoholu.
To na nim spoczywa największa
odpowiedzialność – wygładzenie alkoholu przy
zachowaniu smaków i aromatów.

Wódka Steam jest najczystszym
wyrazem spirytusu jęczmiennego
destylowanego z lokalnie uprawianego
jęczmienia.
Filtracja pozbawiłaby pełni smaków
i miękkiej tekstury jęczmienia.
Destylowany przez miedź dla idealnej
czystości.

The Borders
Distillery
Destylarnia usytuowana w Hawick, stolicy
hrabstwa Scottish Borders. Jednym z
powodów, dla których wybrano tą
lokalizację destylarni, była dostępność
wody z rzeki Teviot.
Pierwsza destylarnia na obszarach
Borders od 180 lat.
wyjątkowa destylacja
Własny Carterhead
Still.

6 marca 2018

Hawick

Pierwsza destylarnia
od 180 lat w Scotish
Borders.

W samym sercu
Szkocji.

Pierwszy alkohol został uzyskany o 10:11,
6 marca 2018 roku.
Destylarnia posiada własny Carterhead
Still do destylacji jęczmiennych
spirytusów.

Puffing Billy
Ananas

Wiśnie

Słodowany jęczmień daje Puffing Billy
bogactwo smaków oraz kremowe
odczucie w ustach.
W aromatach dominują owoce
tropikalne, cytrusowe i oraz nuty
zbożowe i trawiaste. Lekko przebijają się
jagody i wiśnie.
W kremowej konsystencji znajduje się
subtelny słodowy charakter. Smak jest
pełny i gładki. Wyczuwalne w smaku
lekko kwaśne owoce, agrest, żurawina.

Jęczmień

Agrest

Świetnie równoważy intensywniejsze
smakami dodatków takich jak soki
cytrusowe czy napoje gazowane.

Dane logistyczne
Puffing Billy steam vodka
Lower East Side
40%

Kod kreskowy butelka /
Kod EAN

Kod kreskowy karton

Wymiary karton

6 x 700 ml

5060395417246

15060395410473

Długość 291
Szerokość 194
Wysokość 245

Kartonów na palecie

Kartonów na warstwie

Ilość warstw

Waga karton

120

20

6

7,18 kg
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