
IN SAN FRANSISCO ZAG DE 
AMERIKAANSE DANIEL (45) 
DE WHISKYBARS ALS PADDEN- 
STOELEN UIT DE GROND SCHIETEN 
EN DACHT: DAT WIL IK OOK. DIT 
JAAR OPENDE HIJ ZIJN EIGEN BAR 
IN AMSTERDAM.

“Voordat ik mijn bar opende, had ik 
nog nooit een cocktail met whisky 
gedronken – ik was een purist. Tot 
een vriend mij overhaalde het eens 
te proberen en sindsdien ben ik om. 
Whisky is fantastisch in een cocktail, 
je kunt zó veel smaken loskrijgen 
als je het mixt. Zelf ben ik fan van de 
Amsterdam Sour, onze variant van 
de klassieke Whisky Sour, met een 
oer-Hollands ingrediënt als jene-
verbes en huisgemaakte siroop van 
salie. Ik wil mijn gasten in aanra-
king brengen met het onbekende, 
zoals een goede bourbon of Japanse 
whisky. Maar: niets moet. Alles mag. 
Al hoop ik wel dat mijn gasten de 
whisky eerst puur willen proeven. 
Laat je mond wennen aan de smaak 
en als je behoefte hebt aan iets erin…  
feel free to take ice.”

DANIEL DRINKT:

Balvenie Caribean Cask. Rijpt  
o.a. in vaten waar Caribische 
rum in heeft gerijpt. 
Prijs: € 59.99

43  GEK OP... proef!
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Menno reisde er heel Schotland voor door. Daniel 
opende een whiskybar. Gwen maakte er zelfs een 
documentaire over: deze mensen ádemen whisky.

all we 
want for 
christmas
is whisky

proef! GEK OP...



MENNO (33) MAAKTE SAMEN 
MET ZIJN VADER EN BROER EEN 
WHISKYREIS DOOR SCHOTLAND. 
DE TRIP WAKKERDE ZIJN LIEFDE 
VOOR WHISKY VERDER AAN.

“Je rijdt over kronkelige weggetjes 
door dat fantastische berglandschap. 
In de verte zie je een klein water-
straaltje, maar dichterbij blijkt het 
een kolkende rivier te zijn. En aan 
die rivier staat dan een distilleer-
derij, waar je zo’n turfachtige whisky 
proeft: wat een smaak! Ik heb met 
mijn vader en broer een whiskyreis 
door Schotland gemaakt, en zal die 
bijzondere sfeer niet snel vergeten. 
We gingen er zo in op dat we vanzelf 
van whisky zijn gaan houden. 
Hoogtepunt was een bezoek aan 
het kuststadje Oban. We aten er 
langoustines in een tentje aan zee en 
dronken er de lokale whisky bij, die 
door de ziltige smaak perfect bij het 
eten paste. Drie keer raden wat nu 
nog altijd mijn huiswhisky is.”

MENNO DRINKT:

Oban 14YO. Lekker met de 
ziltige smaak van langoustines. 
Prijs: € 46.99

HAAR BUURMAN TRIGGERDE DE NIEUWS-
GIERIGHEID VAN GWEN (43) NAAR DE 
WHISKYCULTUUR IN NEDERLAND. ZE 
BESLOOT ER EEN DOCUMENTAIRE OVER TE 
MAKEN EN WERD ZELF OOK LIEFHEBBER.

“Ik associeerde whisky altijd met mijn ooms 
op Curaçao. Ze dronken het met cola en veel 
ijs en dan, klok klok, was het weg. Een paar 
jaar geleden zag ik mijn buurman niet klok-
ken, maar nippen uit een klein glaasje en dat 
intrigeerde me. Ik besloot een film te maken 
over de fascinerende whiskycultuur in ons 
land: Nederland Whiskyland. Hier wonen 
duizenden liefhebbers, die in kerken en op 
campings bij elkaar komen en hun kennis 
maar al te graag met me wilden delen. Ze 
organiseren zelfs kampioenschappen whisky-
koker werpen. Als ik zelf whisky drink, is het 
meestal buiten, rond het vuur. Er zijn veel 
whisky’s die vrouwen lekker vinden: zoetig, 
met tonen van vanille en chocola. Als er iets 
is wat ik de afgelopen jaren heb geleerd, dan 
is het dat whisky net zo goed een mannen- 
als een vrouwendrank is.”

GWEN DRINKT:

Whisky's van Nederlandse 
bodem. Die ontdekte ze tijdens de 
productie van haar documentaire.
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