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AGENDA 2014
14 april

Proefavond

16 mei

Eten met whisky

24/25 mei BNC uitje naar Texel
De data na de zomer worden in een later stadium bekend gemaakt.

De voorbereidende werkzaamheden voor het uitje naar Texel zijn al in
volle gang...

Glenrothes
Deze special blends proefavond
beginnen we dus met een single malt ;-)
Glenrothes is een distilleerderij die naast
de Burn van Rothes in de Speyside regio
ligt. De Glenrothes wordt voornamelijk
gebruikt in blended scotch whisky's
zoals Cutty Sark en The Famouse
Grouse. De wereldberoemde Michael
Jackson was helemaal weg van de
Glenrothes serie en beschreef deze als
een warme en pittige drank die perfect
geschikt was om te drinken na een
smaakvolle maaltijd.
Deze Glenrothes 1995 was de eerste
Glenrothes sinds jaren, die weer werd
gelagerd voor een vintage botteling.
Glenrothes 1995 is samengesteld uit
30% sherry vaten (zowel de Amerikaanse en Spaanse eiken) en 70% refill vaten.

Kleur:
Neus:

Strogeel.
Veel tonen van butterscotch, melk chocolade, die zeer kenmerkend zijn
voor Glenrothes. Dan veel aroma’s van honingcake, rozijnen, appels,
kaneel, vanille en lichte moutigheid.
Smaak: Aangenaam met tonen van vanillevla en vruchtensiroop, zoete mout
en karamel met tonen van zacht eikenhout, specerijen (kaneel,
nootmuskaat, peper). Dan weer tonen van toffee en honing.
Afdronk: Is niet al te lang met tonen van citrus en gekarameliseerde kruiden.

Ballantines jaren ‘70
Smaaknotitie heden ten dage:
Kleur:
Neus:
Smaak:

Licht goud.
Intens, geuren van kruiden.
Uitstekend in balans, aroma’s van appels en
vanille, gevolgd door naar zoet nijgende
tonen van bloemen.
Afdronk: Verfijnd en uitermate fris.
Als erkenning ontvangt de firma in 1938 de ‘Grant of
Heraldic Arms’. Dit wapen beeldt de 4 basiselementen
(van whisky) uit – aarde, water, vuur, lucht – en vindt
men nog steeds terug op het etiket van iedere fles
Ballantine’s. Alle Ballantine’s blends bestaan uit meer
dan 40 verschillende malt- en grain whisky’s uit de
vier regio’s van Schotland: Lowlands, Highlands,
Speyside en Islay.
De master blender draagt zorg voor de constante
kwaliteit en het karakter van de whisky’s. De huidige master blender Sandy
Hyslop is pas Ballantine’s vijfde master blender sinds het begin ruim 180 jaar
geleden!
Nu
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Dewars Ancestor jaren ‘80
Dewar's Ancestor 12 jaar, gebotteld in de
jaren 80, 75cl, 43.3%.
Dit is een van de premium blends in Dewars’
range van whisky’s, en bevat een behoorlijke
hoeveelheid oude whisky.
Dewar's werd opgericht door John Dewar in
het midden van de 19e eeuw. Dewar was een
koopman in Perth High Street, en hij begon de
verkoop van zijn eigen blended whisky, met
zijn naam op de flessen (ongebruikelijk voor
die tijd, en leverde deze aan de Schotse hotels
en bars. Zijn zoon, John Alexander Dewar,
kwam enkele jaren later bij het bedrijf en werd
uiteindelijk een partner. Hij erft het merk na
de dood van John Dewar's in 1880. Vier jaar
later kwam Thomas "Tommy" Dewar bij het
bedrijf, en werd het merk in Londen
geïntroduceerd. Echt succes werd een paar
jaar later bereikt, toen een vat whisky
verstuurd werd door Andrew Carnegie aan het
Witte Huis als een geschenk voor president
Benjamin Harrison. De Amerikaanse markt
voorzag in een grote vraag naar Dewar's whisky. Twee jaar later, in 1893, werd
Dewars door Koningin Victoria zelfs bekroond met een Royal Warrant. Dewars in
tegenwoordig in bezit van Bacardi.

Haig Dimple jaren ‘70
Dit is een botteling uit de jaren ’70
van Haig Dimple De Luxe Blend,
40%.
De Haig blend werd voor het eerst
gemaakt door John Haig rond 1824,
kort nadat hij de Cameron Bridge
distilleerderij in Windygates in de
Lage Landen begon. John Haig
stamt af van Robert Haig, die, zo
wordt gezegd, Schotlands oudste
whisky distilleerderij runde. Robert
Haig was de eerste ooit waarnaar
wordt verwezen in de whisky
wereld, nadat hij werd veracht door
de kerk oudsten voor het distilleren
op
de
sabbat
in
1655.

De opvallende 3 kantige ingedeukte (dimple) fles werd geïntroduceerd in de
jaren 1890. Deze fles werd zo bekend en belangrijk voor het merk dat het in 1958
werd geregistreerd als handelsmerk in de VS door Julius Lunsford .
Één van hun beroemste reclame slogan’s was: Don't be vague, ask for Haig.
Haig or Haig & Haig zijn de oudste distilleerders van scotch whisky en nu
onderdeel van Diageo.

Pauze

Haig Gold Label jaren ‘80
Haig Gold Label is een ‘old school blend’ gemaakt
van 40% malt whisky en 60% graan whisky. Het malt
deel komt van onder andere de distileerderijen
Linkwood en Glenkinchie. Wat de verhoudingen
waren in de jaren ’80 laat zich raden.

Smaaknotitie heden ten dage:
Neus:

Toffee en malt in de neus met lichte
tonen van rook en kruiden.

Smaak:

Heel ingetogen, hints van kruidnagel,
karamel, koffie en later marsepein.

Afdronk: Wat romig en maltig.

Rodger’s Special jaren ‘70
Dit is een Rodger's Special Fine Old
Scotch Whiskey, 43%, inhoud 1l.
Het in Glasgow gevestigde export bedrijf
Slater Roger en Co. Ltd. was opgericht in
1885 en produceerde blends waarin de
malt whisky van de Banff distilleerderij
werd gebruikt.
De Banff distilleerderij is gesloten in
1983.
Het merk was in bezit van Distillers
Company Limited (1877) en is nu
onderdeel van Diageo.

Suntory Kakubin jaren ‘80
Deze Suntory Kakubin is een oude blended
whisky uit Japan, gebotteld in the ‘80er jaren.
Kakubin betekend vierkante fles en het
oppervlak heeft wat weg van een schilpad. Het
is een klassiek voorbeeld van de wat lichtere
japanse whisky uit die tijd.
Suntory werd opgericht in 1923 door Shinjiro
Torii. Er werd begonnen met de bouw van
Japan's eerste whisky-distilleerderij in Yamazaki
in de omgeving van Kyoto. Bekend sinds de
oudheid als Minaseno en beroemd om zijn
uitstekende water, werd dit gebied de bakermat
van de Japanse van whisky.

Smaaknotitie heden ten dage:
De Kakubin is een bijzonder zachte blend zonder de karakteristieke droge
lijmafdronk. Fruitig fris en licht in zowel de neus als mond. In de mond verder
ook veel graan, alcohol en een licht zoetje wat een beetje doet denken aan een
Ierse whiskey. In de afdronk wat tonen van graan en licht zoet.

Belll’s jaren ‘70
Arthur Bell’s loopbaan begon bescheiden in 1837 als
vertegenwoordiger voor een schots wijn en
gedistilleerde dranken handelaar. Hij werd partner in
1851 en hij besefte toen al snel dat er een geweldige
kans lag voor blended whisky. De eerst volgende
jaren tourde hij door de Highlands, Islands en
Lowlands van Schotland om de beste single malt
whisky’s uit te zoeken.
In die tijd was het gebruikelijk om jonge whisky te
gebruiken voor het blenden. Bell was echter
onvermurwbaar en vond dat alleen volwassen
whisky’s mochten worden gebruikt in de blend, een
beslissing die hem een reputatie niet alleen als
specialist blender opleverde, maar ook als een man
met visie met de hoogste aandacht voor kwaliteit.
In het begin weigerde Bell zijn naam op een fles te
zetten omdat hij vond dat de kwaliteit voor zich
moest spreken. Nadat zijn zonen bij hem in het
bedrijf kwamen kon hij worden overtuigd dat
‘branding’ van het produkt goed was voor het bedrijf
en in 1904 verscheen het eerste label met de tekst
"Arthur Bell & Sons Extra Special Old Scotch Whisky, Perth, Established 1825".
Pas in 1925 werd de slogan “Afore ye go” geregistreerd als de officiële bedrijfs
slogan. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zou de familie Bell een aantal kratten
van Bell's Extra Special Old Scotch Whisky naar de haven hebben gestuurd om
te worden verdeeld onder de troepen die naar front gingen met het idee is dat
ze een ‘wee’ dram zou moeten hebben, ... "Afore ye go". Bell's Extra Special
Blended Scotch Whisky is de meest populaire blend van het Verenigd
Koninkrijk.

