De Petrus Gaia wijngaard is
gelegen aan de rechteroever van
de rivier de Dordogne, zuid
oosten van St. Emilion en zuiden
van Castillon la Bataille. Na de
gisting
wordt
de
wijn
overgebracht naar vaten voor 6 of
12 maanden. De wijn (premier) is
100% gerijpt op Franse eik (50%
nieuw, 50% een jaar oud) voor
een totaal van 12 maanden.
Braeval (43%, 1998, 12 YO)
Neus: bloemig en fruiting, vanille
kwarktaart en mineraal tonen.
Smaak: Bloemig met wat citrus
schil en iets peperig.
Afdronk: Limoen snoepje en een
dennenbos frisheid.

20 mei:

Pinksteruitje Haarlem.

30 mei:

Whisky met eten (Whiskydiner), in de Hielander.

2 september: Kintra Proeverij, in de Hielander.
7 oktober:

Pot Still Proeverij, in de Hielander.

?? november: Er wordt overwogen om op een datum in november
een Twee Teams proeverij te houden. Een besluit
hierover
moet nog worden genomen, in de Hielander.
14 december: Feestavond met muziek, loterij enzovoort, in de SOOS
Luttik Oudorp. Let op, op verzoek van veel leden is het dit jaar op
een zaterdag!

In het zuiden van de Graves aan de
rivier de Garonne ligt het wijngebied
Sauternes,
beroemd
om
zijn
ongeëvenaarde edelzoete wijnen. De
wijnen worden hier gemaakt van de
sémillon en sauvignon blanc met edele
rotting, de zogenaamde ´pourriture
noble´, veroorzaakt door de schimmel
botrytis cinerea. Botrytis cinerea slaat
echt per druifje toe; men moet in
verschillende tris (plukrondes) de
wijngaarden in. Mocht het in de
cruciale laatste maand veel gaan
regenen, dan slaat de edele rotting om
in grijze rotting en is de hele oogst
verwoest.
Tullibardine Sauternes Wood
(46%, OB)
Een diepe geel goude kleur met het
pruimachtig, zoete van het Mirabelle fruit (pruimenras), gekoelde
verse fruitsalade met sporen van oranje citrus. De smaak is soepel
en vettig, de textuur is rond en fruitig. Een zeer mooie dessert
dram. Met een paar druppels water wordt het verhaal alleen maar
beter, van zeer goed tot heel uitzonderlijk, het pruimachtige in de
zoete wijn wordt vluchtig en brengt een ongelooflijke en lange
finish.

Deze Limited Edition werd in 2009
speciaal gebotteld voor de Franse
markt, en is in zeer beperkte mate in
ons land verkrijgbaar. Er zijn voor deze
Balvenie cubaanse rum vaten gebruikt
om de whisky te finishen.
Goud van kleur, maar qua smaak begint
het niet met het gebruikelijke
honingzoete van en bloemrijke notities
van Balvenie maar op verschillende
noten van rum en een zwakke
rokerigheid, nogal ongebruikelijk voor
Balvenie. Het is ook nogal moutig, met
tonen van geroosterde pinda's en een
beetje cake, vervolgens hints van
Guinness. Niet een grote malt op de
neus, maar het is allemaal mooi in
balans en goed gecomponeerd, met een
aantal gedroogde vruchten welke naar verloop van tijd er door
komen. In de mond, zoet, eenvoudig, met heel wat kandijsuiker.
Buiten dat hebben we tevens mout, nougat, een beetje karamel en
slechts hints van honing saus, daarna mischien nog hints van thee
en een lichte grassigheid. Het is niet een heel complexe malt, maar
coherent en aangenaan. De finish is middelmatig lang, thee met
suiker, met wat rum in de afdronk.

Clynelish double matured
(46%, OB, 1991/2008, 17yo)
Double matured, het tweede vat is hier
een Oloroso seco vat (droge sherry).
Lekkere neus met hout, kruiden, iets
van leer en veel fruit, waaronder appel,
maar ook subtiele turf. Ook de smaak is
vrij complex: zoet, erg fruitig, beetje
hout, beetje ziltig en heerlijk kruidig
(kaneel!), maar alles mooi in balans.
Lekkere droge en kruidige afdronk.
Neus: gedroogd fruit (pruimen, appel),
stro, leer, malt en eikenhout. Smaak is
elegant, zoet, heerlijk kruidig en
prikkelt op het palet zonder scherp te
zijn. Complex en boeiend; mooi droog
hout, heerlijk fruitig, licht zilt en
gazeusezoet.
Hoewel het karakter van Clynelish
behoorlijk is veranderd door deze finish is het geheel zeker nog
mooi in balans. Ook in de afdronk gaat alles goed en de prettige
licht droge houtsmaak overheerst geen moment.
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Mackillop's Choice onafhankelijke
whisky bottelaar werd in 1996
opgericht door Angus Dundee
Distillers (eigenaar van de Glencadam
en Tomintoul distilleerderijen). Het is
vernoemd naar Lorne Mackillop.
Lorne selecteert de vaten die worden
gebotteld in Keuze bereik van de
Mackillop's. Het is een reeks speciaal
geselecteerde single malt Scotch
whisky's afkomstig uit individuele
vaten, en worden gebotteld op ofwel
43% of 46% alcohol, maar meer
overwegend in hun natuurlijke cask
strength, zonder chill-filtering of de
toevoeging van karamel als kleurstof,
die spaart de malts natuurlijke
kenmerken van aroma en smaak.
Macallan (55.5%, OB, 1988 /
2007, 18 yo)
Neus: Glace kersen, pruimen, zoet
gebak en vers gebakken fruitcake.
Smaak: Room, fudge, rozijnen, kruiden, crème brûlee en warme
broodjes.
Finish: Hete scones met rozijnen.

Edradour (46%, OB, 8 yo)
Door de overname van de
distilleerderij The Edradour
door Signatory Vintage Scotch
Whisky Co. komen er nu kleine
partijen
zeer
speciale
bottelingen op de markt zoals
deze un-chillfiltered 11 jaar
oude cask strength Port wood
finish van 56.7%. Gestookt op
13 juni 2000, kreeg deze
whisky zijn eerste rijping op
bourbon hogsheads. Op 10
december 2010 werd hij
overgestoken in een Port pipe
na
deze
tweede
rijping
gebotteld op 17 april 2012. Het
aantal gebottelde 0.5 ltr. flessen
is slechts 1030.
De Edradour maltwhisky is een
uitstekende partner voor de
"marriage" met vaten waarin
versterkte wijnen gerijpt hebben. Deze botteling met zijn finish op
port vaten, geeft een verrassende frisheid en complexiteit aan de
whisky.

Arran (56.8%, OB, 8 yo)
Marsala is een Italiaanse
versterkte wijn die gemaakt
wordt in de omgeving van
Marsala op het westelijk deel
van Sicilië. In 1773 is deze wijn
“ontdekt” door de Engelse
handelsreiziger
John
Woodhouse. De wijn wordt
gemaakt van witte en/of blauwe
druiven. Marsala kent drie
groepen van kleurtinten. Oro
(goudgeel),
Ambra
(bruin/amber)
en
Rubino
(robijnrood). De smaken gaan
van secco (droog), demisecco
(halfdroog) tot dolce (zoet).
Neus: Heel zacht, maar ook
pittig, het heeft zeker iets
wijnachtigs.
Lichtjes iets van gedroogde
appels. De whisky opent een beetje met de tijd.
Smaak: Zoet, pittig en een beetje wijnachrig, een beetje zoeter met
water.

’
Arran (56.8%, OB, 9 yo)
“Villa Gemma” vat van het huis
Masciarelli. Fles 295 en 298
van 310.
De montepulciano druif wordt
overwegend verbouwd in de
Italiaanse streek Abruzzo en is
het meest bekend van de rode
Montepulciano
d’Abruzzo.
Deze druif geeft een wijn met
veel geur en smaak. Na de
gisting (met de schilletjes), is
het resultaat een diep donker
paarse wijn met veel fruitige
aroma’s van o.a. pruimen, rijpe
zwarte kersen en wat peper
tonen.
Neus: druiven en sultana’s,
lichte geur van eikenhout en
port.
Smaak: Rijk en scherp. De winter kruiden komen met lichte rum
tonen naar boven en tevens een vleugje rook.
Afdronk: Lang en peperig met een mooie zoetigheid.

Uitgaande van minimaal 20 deelnemende leden, is het plan om
rond twaalf uur met een rondvaart te starten in Haarlem. Rond
14.00 uur beginnen we een proeverij bij Liquid Gold. Er zal hier
een kleine proeverij gehouden worden met vier whisky's en er is
sprake van het roken van een zalm...
Om 16.00 uur starten we een kleine wandeling, voorzien van enig
oponthoud om de dorst te lessen, om te eindigen bij een nog nader
te bepalen eetgelegenheid.
De kosten van de rondvaart en de proeverij worden begroot op
ongeveer 40 euro. Het eten is optioneel.

Voor diegene die niet genoeg kan krijgen van finishes moet maar
een kijken op www.stupidcask.com Onze oosterburen gaan hier
helemaal los, zelfs een haring cask finish en een cask in een cask
finish!

Edradour en Arran hebben de meeste finishes. De lijst hier onder is
niet compleet maar geeft wel een beeld van het aanbod.
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