
	 	

 
 
 
 
 
 
 

WHISKY	
 
De	term	'whisky'	is	afgeleid	van	het	woord	usquebaugh,	afkomstig	uit	de	Keltische	taal.	In	
Schots-Keltisch	is	het	uisge	beatha	en	in	het	Iers-Keltisch	Uisce	beatha.	Uisce	betekent	in	
Oud-Iers	water	en	beatha	komt	van	het	woord	bethad,	wat	zoiets	betekent	als	“van	het	
leven”.	
	
De	spelling	van	whisky,	of	whiskey,	verschilt	geografisch.	Als	regel	kan	worden	uitgelegd	
dat	de	Amerikanen	en	Ieren	het	hebben	over	whiskey	en	Schotten,	Canadezen	en	de	rest	
van	de	wereld	de	term	whisky	gebruiken.	
	
Hoe	ook	geschreven,	't	Oude	Wandelpark	presenteert	u	een	divers	aantal	whisky's,	lekker	
als	aperitief	of	digestief,	of	onder	het	genot	van	een	goede	sigaar	in	onze	sigarenlounge.	
 
Voor de single malts hebben wij een wisselend aanbod, vraag onze medewerkers naar het 
actuele aanbod.	
	

ALS	INSTAPPER	OF	APERITIEF,	BIJ	DESSERT,	
GEBAK	OF	ZACHTE	KAAS	
 
Genoemde prijzen zijn per 5 cl. U kunt onze whisky’s ook per 2 cl bestellen. 
 
Glen Elgin 12J…………………………………………………………………………. 8,00 
Smaak: fris, vol, peer, honing, amandel, licht zoet  
  
The Glenrothes Select Reserve………………………………………………….. 8,00 
Smaak: vanille, noten, sinaasappel, licht kruidig  
  
Bushmillls 10J…………………………………………………………………………. 7,00 
Smaak: zeer zacht, honing, vanille, chocola  
  
Glenmorangie 10J……………………………………………………………………. 7,00 
Smaak: zacht, citrus, sinaasappel, perzik, honing, noten, vanille  
  
Glen Grant 10J………………………………………………………………………… 7,00 
Smaak: mild, gedroogd fruit, noten, toffee  
 
  



	 	

 
 
 
 
 
 
 
 

LEKKER	BIJ	APPELTAART,	STEAK,	EEN	LICHTE	
SIGAAR	OF	ALS	DIGESTIEF	
 
Genoemde prijzen zijn per 5 cl. U kunt onze whisky’s ook per 2 cl bestellen. 
 
Tamdhu………………………………………………………………………………….. 8,50 
Smaak: vol, zacht, kruidig, abrikoos, sinaasappel, jam  
  
The Singleton Spey Cascade……………………………………………………… 8,50 
Smaak: zacht, fruit, kandij, eikenhout, chocola, noten, licht zoet  
  
Highland Park 12J…………………………………………………………………… 8,00 
Smaak: sinaasappel, rode bes, vanille, honing, vleugje rook en eikenhout  
  
The Balvenie 12J……………………………………………………………………… 8,00 
Smaak: zacht, zoete sherry, honing, fruit, licht kruidige afdronk  
  
Glenfiddich 18J……………………………………………………………………….. 8,00 
Smaak: vol, fruit, hout, kruidig, zacht  
 
 
 

LEKKER	BIJ	CHOCOLADEDESSERTS,	EEN		
SIGAAR,	KOFFIE,	STEAK,	OUDE	KAAS	OF	ALS		
DIGESTIEF	
 
Genoemde prijzen zijn per 5 cl. U kunt onze whisky’s ook per 2 cl bestellen. 
 
Glendower 15J………………………………………………………………………… 8,00 
Smaak: vol, karamel, noten, hint van turf, pure chocolade  
  
The Dalmore 12J……………………………………………………………………… 8,00 
Smaak: kruidig, amandelen, pure chocola, sinaasappel, koffie, karamel  
  
Macallan Amber………………………………………………………………………. 8,00 
Smaak: vol, fruit, hout, kaneel, kruidig, zoete sherry  
  
The Naked Grouse……………………………………………………………………. 7,00 
Smaak: vol, krachtig, kruidig, rood fruit, amandel  
 
  



	 	

 
 
 
 
 
 
 
 

LEKKER	BIJ	GEROOKTE	VIS,	GEROOKTE	HAM,	
RAUWE	HAM,	ZALM,	OESTERS	EN	
BLAUWSCHIMMELKAAS	
 
Genoemde prijzen zijn per 5 cl. U kunt onze whisky’s ook per 2 cl bestellen. 
 
Port Charlotte 10J……………………………………………………………………. 9,00 
Smaak: vol, krachtig, turf, toffee, zwarte peper  
  
Lagavulin 16J………………………………………………………………………….. 8,50 
Smaak: krachtig, zoet, rook, zeewier, jodium, kruidig  
  
Laphroagh 10J………………………………………………………………………… 8,00 
Smaak: krachtig, zoet, fruit, jodium, zeewier  
  
Oban 14J…………………………………………………………………………………. 8,00 
Smaak: vol, vijgen, specerijen, rood fruit, zilt, rook, licht zoet  
  
Caol Ila 12J……………………………………………………………………………… 8,00 
Smaak: krachtig, licht zoet, olie, ziltig, licht turf  
  
Talisker 10J…………………………………………………………………………….. 8,00 
Smaak: stevig, zilt, drop, peper, zoet fruit, honing, turf  
  
Ardbeg 10J……………………………………………………………………………… 8,00 
Smaak: intens, zoet, drop, branderige turf, gedroogd fruit  
 
 
  



	 	

 
 
 
 
 
 

 

GIN	EN	TONIC	
 
Gin	is	een	sterke	geestrijke	of	alcoholische	drank	die	wordt	gemaakt	door	de	destillatie	van	
een	vergist	graanbeslag.	Door	toevoeging	van	jeneverbessen	(of	sleedoornbessen	in	het	
geval	van	sleedoorngin),	krijgt	het	zijn	specifieke	smaak.	De	smaak	van	gewone	gin	is	erg	
droog	(in	tegenstelling	tot	sleedoorngin),	waardoor	het	zelden	puur	gedronken	wordt.	
In	Engeland	heeft	deze	drank	een	eigen	ontwikkeling	doorgemaakt,	zodat	hij	is	
uitgegroeid	tot	een	typisch	Brits	product.	Vaak	wordt	gin	gemixt	met	Tonic	tot	Gin	en	
Tonic.	
	
	

GIN	
 
Genoemde prijzen zijn per 5 cl. U kunt onze gins ook per 2 cl bestellen. 
Wisselend aanbod, vraag onze medewerkers naar het actuele aanbod. 
 
Copperhead…………………………………………………………………………….. 8,25 
Copperhead Gin is een Belgische premium gin die ontstaan is uit een 
samenwerkingsverband tussen de apotheker Yvan Vindevogel uit Kortrijk en 
Bernard Fillier, de eigenaar van de Filliers jeneverstokerij. Deze gin is 
gestookt uit jeneverbessen en enkele botanicus als engelwortel, 
korianderzaad en kardemom. De merknaam Copperhead verwijst naar 
meerdere elementen. Ten eerste naar de koperen ketel waar de alcohol in 
wordt gestookt. Ten tweede een type slang, genaamd de Koperkop, die 
symbool staat voor de farmacie. Tenslotte is de gin gebotteld in koperkleurige 
flessen. 

 

  
Sylvius……………………………………………………………………………………. 8,00 
Smaak: stevig, anijs, kaneel, zoethout, sinaasappel.  
  
V2C………………………………………………………………………………………… 8,00 
Smaak: zacht, jeneverbes, kardemom, gember, citrus.  
  
London Dry Gin No.3……………………………………………………………….. 7,50 
Deze traditionele gin is gestookt met zes uitgesproken botanicals: krachtige 
Italiaanse jeneverbes, Marokkaanse koriander, Spaanse sinaasappel, 
engelwortel, kardemom en grapefruit. Deze gin laat zich makkelijk mengen 
met verschillende soorten tonic zonder dat dit de gin verpest. Toch zweren 
kenners bij Fentimans Tonic voor de ultieme smaakbeleving. 

 

	 	



	 	

 
 
 
 
 
 
 

 

Monkey 47………………………………………………………………………………. 7,50 
De Monkey Gin reeks is een qua smaak zeer uitgesproken gin. De smaak van 
jeneverbessen is zeer nadrukkelijk aanwezig in combinatie met kruiden, 
peper en een vleugje citrussmaak. De Monkey Gin is eigenlijk het beste te 
mengen met Fentimans Tonic, met zijn ietwat kruidige afdronk, maar 
uiteraard zijn ook andere tonics niet uitgesloten voor een heerlijke Monkey 
Gin en Tonic. 

 

  
Hendrick's………………………………………………………………………………. 7,50 
Hendrick's Gin, in zijn opvallende zwarte apothekersfles, is een premium gin 
met een bijzondere twist. Bij het openen van de fles kan men de frisse geuren 
van jeneverbessen, koriander, citroen, komkommer en rozen ontdekken. 
Hendrick's gin, met het predikaat "a most unusual gin", is dan ook met recht 
een bijzondere gin waarvan de zachte smaak heel lang blijft hangen. 
Hendrick's gin wordt gedistilleerd in Schotland, wat bewijst dat de Schotten, 
naast whisky, ook nog een hele goede gin kunnen produceren. 

 

  
Tanqueray No. Ten…………………………………………………………………… 7,00 
Tanqueray No. Ten is een kwalitatief hoogwaardige gin en viermaal 
gedistilleerd. Deze variant gin bestaat pas sinds 2000 en kwam als eerste uit 
op de Amerikaanse markt. 'Ten' in de naam verwijst naar de kleine ketel die 
bij de eerste van de vier distillaties wordt gebruikt. Om deze gin nog meer te 
onderscheiden van de overige gins die het merk produceert worden aan het 
recept nog vier extra botanicus toegevoegd, te weten: kamillebloem, 
pompelmoes, sinaasappel en limoen. Deze gin is zacht van smaak en heeft 
tinten van citrusvruchten, koriander en peper. 

 

  
Loopuyt………………………………………………………………………………….. 7,00 
Smaak: zoet, zacht, kardemom, grapefruit, koriander, framboos, jeneverbes.  
 
 
  



	 	

 
 
 
 
 
 
 
 

TONICS	
 
Vermelde prijzen zijn per flesje. 
 
1724 Tonic………………………………………………………………………………. 3,25 
1724 Tonic Water wordt in Argentinië gemaakt met bronwater uit Patagonië. 
De kinine komt uit Peru en is geplukt op 1724 meter hoogte. Een super luxe 
tonic met een zeer delicate mousse. 

 

  
Fentimans………………………………………………………………………………. 3,25 
Biologische graan, gemalen kinineschors en citroengras zijn in dit flesje 
samengebracht om een natuurlijke, zoete tonic te creëren. Fentimans Tonic 
Water, is een "klasse" apart en minder zoet dan andere tonics. Deze tonic 
heeft een eigen identiteit en heeft dit te danken aan de 100% natuurlijke 
ingrediënten die gebruikt worden voor het maken van deze tonic. Fentimans 
Tonic is ietwat kruidig en limoenachtig van smaak en laat zich perfect 
mengen met gins die wat pittiger van geest zijn. 

 

  
Fever Free Tonic……………………………………………………………………… 3,25 
Een premium tonic met zuivere ingrediënten en daarmee een zeer 
hoogwaardige kwaliteit. Deze tonic heeft dan ook niet voor niets de San 
Sebastian Gourmet Awards in de wacht gesleept.  
De zachte, subtiele smaak - ondersteunt door citrusvrucht en de lichte 
bitterheid van de kinine - maakt van Fever Free Tonic de ideale tonic om een 
goede G&T, ofwel Gin Tonic, op tafel te zetten. 

 

  
Finley…………………………..………………………………………………………… 2,20 
Een klassieke tonic met een milde, bittere smaak, speciaal ontwikkeld om 
puur te drinken. 

 

 
 
 
 
 


