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Copper Rivet Distillery
De Copper Rivet Distillery is een spannende en dynamische nieuwe ambachtelijke dis-
tilleerderij, gevestigd in Chatham, Medway (Kent). Deze kleine distilleerderij, gebaseerd 
op de rijke traditie van innovatie en ambacht van het gebied, heeft sinds zijn opening 
een buitengewone reputatie opgebouwd met het produceren van een uitzonderlijke 
reeks gins.

• Copper Rivet Distillery is de enige maker van gedistilleerde dranken in Kent, en één 
van de weinige in Groot-Brittannië, die het complete proces van brouwen en  
distilleren van graan tot glas volledig zelf en op ambachtelijke wijze uitvoert. Ook 
worden alle ingrediënten lokaal ingekocht. Het graan wordt geteeld op akkers in 
Kent, binnen 20 mijl van de distilleerderij in Chatham. Zo zorgen ze ervoor dat hun 
premium product onderscheidend en uniek is. Bovendien draagt het lokaal inkopen 
van producten bij aan de consistente kwaliteit van het eindproduct.

• Copper Rivet Distillery verbindt zich op een duidelijke en aantrekkelijke manier met 
de geschiedenis en het DNA van de regio, waar lokale vakmensen ooit werkten om 
schepen van wereldklasse te bouwen. Een Masthouse Whisky ligt momenteel te  
rijpen in afwachting van de lancering in 2020. De lokale inbedding en verankering 
van hun product zorgt ervoor dat veel toeristen elk jaar een kijkje komen nemen in 
het oude scheepsdok. Bekijk hun geschiedenis tot nu toe  
https://www.copperrivetdistillery.com/about-copper-rivet/

• Verhalen vertellen is een vitaal en belangrijk onderdeel van de bezoekerservaring in  
Chatham en de eigenaren hebben dit met succes geïntegreerd door de trans-
formatie van Pump House 5 en hun samenwerking met andere bedrijven in het 
gebied, waaronder de Historic Dockyard Chatham. Het is gevestigd in het historische 
en prachtige Victoriaanse Pump House No. 5 en de distilleerderij is geopend voor 
rondleidingen. Bezoekers ontmoeten het team en kunnen uit de eerste hand leren 
over het distillatieproces, experimenteren met smaakprofilering en natuurlijk de 
verschillende producten proeven. 

https://www.copperrivetdistillery.com/about-copper-rivet/

