
 
Feestelijke opening Michter's Fort Nelson Distillery op 31 januari 2019 

LOUISVILLE, Kentucky, 22 januari 2019 /PRNewswire/ -- Na een jarenlange restauratie zal Michter's Fort 
Nelson Distillery op donderdag 31 januari 2019 feestelijk geopend worden. Rondleidingen voor het 
publiek staan gepland vanaf 2 februari en kunnen worden geboekt via www.michters.com. De 
distilleerderij bevindt zich op 801 West Main Street in de Museum Row van Louisville, recht tegenover 
The Louisville Slugger Museum & Factory en dichtbij The Frazier History Museum, dat als Kentucky 
Bourbon Trail Welcome Center is aangemerkt. 

Het Fort Nelson-gebouw is een indrukwekkend voorbeeld van een gietijzeren en stenen constructie met 
ramen in Romaanse stijl, en een opvallend hoekelement dat boven de omringende gebouwen uittorent. 
Het gebouw stamt uit 1890, en was in een dusdanige staat van verval toen het in 2012 door Michter's 
werd aangekocht, dat het trappenhuis volledig was ingestort, en in het hele gebouw de vloeren 
ontbraken. "Het klopt helemaal dat een ooit verloren geraakt, groots Amerikaans merk een thuis heeft 
gevonden in een ooit verloren geraakt, groots Amerikaans gebouw. Het Fort Nelson-gebouw is een 
architectonisch juweeltje, en ons team is zeer gelukkig dat zij de kans krijgen om het weer tot leven te 
wekken, om het tot een bijzondere plek te maken die iedereen kan bezoeken", zei de President van 
Michter's Joseph J. Magliocco. Voor het behoud van dit historische gebouw werd veel werk verricht, 
waaronder de installatie van 181.437 kilo constructiestaal. 

In Michter's Fort Nelson Distillery zullen rondleidingen en proeverijen worden gehouden, en er zal een 
cadeauwinkel in geopend worden. De whisky wordt hier geproduceerd in de legendarische distilleerketel 
en het fermenteersysteem van cipressenhout uit Michter's distilleerderij uit Pennsylvania, waarvan de 
geschiedenis terugvoert tot 1753. Meesterdistilleerder Pamela Heilmann van Michter's liet weten: "Deze 
distilleerketels zullen opnieuw een hele speciale whisky produceren." Meesterrijper Andrea Wilson van 
Michter's zei: "Onze distilleerder Dan McKee, Distillery Manager Matt Bell en ons team hebben zich op 
een geweldige manier ingezet om deze fantastische apparatuur weer gebruiksklaar te maken." 

Op de tweede verdieping van het gebouw vindt u The Bar at Fort Nelson. Cocktailhistoricus en auteur 
David Wondrich gaf advies over het klassieke cocktailmenu van The Bar. Naast klassieke cocktails die 
zijn ontworpen door Dr. Wondrich zullen er op het barmenu moderne creaties staan van Head Bartender 
Sevan Araneda, voormalig General Manager van Bourbon & Branch in San Francisco, en Bar Manager 
Dante Wheat, voormalig Bar Manager van Butchertown Social in Louisville. In The Bar zal speciaal 
ontworpen glaswerk gebruikt worden van de Britse maker John Jenkins en een zeer geavanceerd 
ijsprogramma met machines van hoogwaardige internationale leveranciers, waaronder Clinebell, 
Hoshizaki en Scotsman. The Bar zal ook een bron van informatie zijn voor de lokale liefhebbers van de 
geschiedenis van bars in Kentucky, en er zullen educatieve seminars worden gehouden door 
professionals uit de branche in het kader van het Fort Nelson Fellows-programma. 

Michter's heeft een lange en rijke traditie in het aanbieden van traditionele Amerikaanse whisky's van 
uitmuntende kwaliteit. Elk van deze beperkt beschikbare producten is volledig perfect gerijpt, en de 
gelauwerde portfolio van Michter's bestaat uit bourbon, rye en Amerikaanse whisky. In november 2018 
werd een enkele fles Michter's Bourbon op een veiling voor het goede doel voor meer dan $17.000 
verkocht. In december 2018 werd Michter's US*1 Sour Mash bekroond tot Whisky van het jaar 2019 door 
The Whisky Exchange. En in januari 2019 werd Michter's bekroond tot #1 Top Trending American 
Whiskey brand door Drinks International in hun Annual Brands Report. 

Naast Michter's Fort Nelson Distillery heeft het bedrijf Michter's Shively Distillery in Louisville, samen met 
een boerderij van 58 hectare en activiteiten in Springfield, Kentucky. Ga voor meer informatie a.u.b. 
naar www.michters.com, en volg ons op Instagram, Facebook, en Twitter. 

Michter's Fort Nelson Distillery 
801 West Main Street 
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