
Jack Daniel’s Single Barrel 

Program „Buy the Barrel” - oryginalna cała beczka Jack Daniel’s prosto z destylarni



Unikalny smak Jack Daniel’s Single Barrel
zamknięty w beczce. Teraz na wyłączność.

Jack Daniel’s® Single Barrel to jedyna na świecie 

whiskey  typu Single Barrel poddawana procesowi 

charcoal mellowing, czyli filtrowaniu przez warstwę 

węgla drzewnego. O jej wyjątkowości świadczy 

również fakt, iż dojrzewa na najwyższych piętrach

naszych magazynów. To tam nabiera koloru i pełni 

aromatu wraz ze zmieniającymi się w Tennessee 

porami roku. Wyrafinowany cykl tworzenia naszej 

whiskey pozwala doświadczad smaku doskonałego 

w każdej kropli. Oto Jack Daniel’s® Single Barrel –

whiskey pochodząca z jednej beczki.



Dzielimy się tym co najlepsze
Swego czasu, przywilej poznawania smakowych niuansów whiskey pochodzącej z jednej beczki 
zarezerwowany był wyłącznie dla naszego Master Dis�llera. Dziś, koneserzy whiskey na całym 
świecie, mogą rozkoszowad się tymi doznaniami kupując własną beczkę Jack Daniel’s® Single Barrel.

Ideą programu „Buy The Barrel” jest przekonanie, że satysfakcja płynąca z posiadania własnej 

beczki, powinna byd dostępna dla wszystkich miłośników tego trunku.



W nich kształtuje się smak

Swój niepowtarzalny smak i głęboko bursztynowy kolor nasza whiskey zawdzięcza dębowym 

beczkom, które tworzymy z niezwykłą starannością. Każdej z nich używamy tylko raz. Bez 

wątpienia, solidna beczka z amerykaoskiego dębu to niezwykle istotny element kunsztownego 

procesu tworzenia Jack Daniel’s® Single Barrel.



Wysoko urodzony
Jack Daniel’s® Single Barrel dojrzewa na najwyższych piętrach naszego magazynu, tam gdzie

występują znaczne wahania temperatur. W upalne dni beczki rozszerzają się a whiskey wnika

wgłąb wypalonej i pokrytej skarmelizowaną żywicą dębiny. Dzięki temu whiskey zyskuje swój

intensywny, bursztynowy kolor oraz silny aromat z wyrazistym, dębowym akcentem.



Decyzja wieńcząca dzieło

Gdy whiskey dojrzeje, następuje moment podjęcia najważniejszej decyzji. Jeff Arne�, nasz Master 

Dis�ller, osobiście wybiera najlepsze spośród beczek. Tylko jedna na sto kryje w sobie trunek tak 

szlachetny, by nosid dumne miano Jack Daniel’s® Single Barrel. Finałem całego procesu jest 

butelkowanie, po którym whiskey jest gotowa by cieszyd podniebienia nawet najbardziej 

wymagających koneserów.



Beczka, która daje  Ci więcej

Posiadanie własnej beczki Jack Daniel’s® Single Barrel,

zapewnia nie tylko przyjemność płynącą z delektowania się 

smakiem tej wyjątkowej whiskey. Razem z nią otrzymujesz 

również:

• Około 260 butelek whiskey o pojemności 700 ml,

pochodzących z wybranej beczki.

• Butelki opatrzone oryginalnymi medalionami  

z nazwiskiem osoby lub logo firmy, zgodnie z życzeniem 

Klienta.

• Własną, szlachetnie wykończoną beczkę, w której 
dojrzewała zamówiona whiskey oraz specjalnie przygotowane,  
 spersonalizowane wieko beczki.

• Uhonorowanie unikalną tabliczką, umieszczoną  

w specjalnej Sali Jack Daniel’s® Single Barrel, na terenie 

destylarni w Lynchburgu.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail biuro@SmaczaJama.pl bądź nr tel. 605 05 09 38



Jack Daniel’s Single Barrel
Tennessee Whiskey - informacje

• Każda butelka skrywa w sobie destylat pochodzący wyłącznie z jednej beczki osobiście wyselekcjonowanej 

przez naszego Master Dis�llera.

• Każda beczka nadaje whiskey unikalny smak i powoduje, że whiskey w butelkach z różnych beczek 

wykazuje subtelne różnice w smaku, aromacie i barwie. 

• Single Barrel dojrzewa przez ok. 7 lat na najwyższych piętrach magazynu, gdzie natura zapewnia  

najbardziej intensywną maturację. 

• Wytwarzana i rozlewana ręcznie w limitowanej ilości, potwierdzonej numerem beczki, z której pochodzi 

dana butelka.

• Prezentuje wyraźne i zdecydowane aspekty związane z dojrzewaniem w beczce z białego dębu 

amerykaoskiego, z wysuwającymi się przyjemnie na czoło akcentami drzewnymi oraz waniliowo-

karmelową słodyczą. 

• Zawartośd alkoholu - 45% objętości.

• Dostępna pojemnośd 700 ml, w kartoniku.


