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Eilan Gillan 
Regio Speyside 
Gedistilleerd 2007 
Gebotteld 2013 
Alcoholpercentage 43% 
Leeftijd NAS 
Vattype Sherry 

 

De man achter Eilan Gillan is 
Oliver Blanc, de eigenaar van 
de cognac distileerderij 
Leopold Gourmel. Hij zoekt 
zelf de vaten uit om een kleine 
selectie van 3 tot 8 
verschillende flessen uit te 
kunnen brengen. Alles wordt 
geproefd door Oliver en 
bewaard en gebotteld in 
Glasgow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleur: Goud 

Neus: Rijk, fruit, sherry, grastonen. 

Smaak: Zacht, aroma’s van sherry  en fruit. 

Afdronk: 

   



Drieluik van vis met 
tuinkruiden mayonaise. 

 

Pulteney Spirit of Scotland  

Regio Highlands 
Gedistilleerd 26/08/1998 
Gebotteld 25/10/2012 
Alcoholpercentage 46% 
Leeftijd 14y 
vatnummer 1062 
Vattype 1st Fill Bourbon 

 
 
De ‘Spirit of Scotland’ 
range is een relatief nieuwe 
serie van ‘van Wees’. ‘The 
Ultimate’ bottelingen komen 
exclusief uit vaten van 
Signatory. Dat is dan ook de 
reden waarom de nieuwe 
range 'Spirit of Scotland' 
niet als Ultimates uit is 
gebracht (ondanks dat ze 
ook single cask, 46% en non 
chill filtered zijn), ze komen 
namelijk van Gordon & 
MacPhail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neus: Een zeer lichte neus. Een hint van salmiak. Zeelucht 
en fruitigheid. Ook een zoetje in de neus, maar niet veel. 
 
Smaak: Iets van kokosnoot, maar ook zout en zeewier. 
 
Afdronk: Een zeer korte afdronk. 
 



Gekonfijte eendenbout met 
een bramen/port saus. 

 
Zoals u ziet hebben we kosten 
noch moeite gespaard om net 
zoals vorig jaar met het konijn 
zelfs de kleur van de eend af te 
stemmen op de geschonken 
whisky! 

 

The Glenrothes 

Regio Speyside 
Gedistilleerd 2001 
Gebotteld 2013 
Alcoholpercentage 43% 

 
Kleur: Pulletjes geel 

Neus: zeer 
aromatisch, met tonen 
van limoen-meringue, 
zoete mout, 
butterscotch, 
sandelhout en 
sinaasappelzeste. Op 
de achtergrond vinden 
we nog zwarte kersen, 
vanille, honing en 
zoete kruiden.  

Smaak: eerst frisse 
en zoete  tonen van citroenzeste, vanille en 
bloemenhoning, gevolgd door fijne moutigheid en ook 
komen duidelijker tonen van het hout en kruidigheid 
tevoorschijn, met name nootmuskaat en kaneel.  

Afdronk: In de afdronk is de kruidigheid zeer prominent, 
met heerlijke bitterzoete tonen van zwarte kersen. 

 

 



25/26 mei: Uitje Texel. 

6 oktober Pot Still proeverij 

10 november Proeverij 

12 december Eindejaarsfeest 

 

 

 

  



Whisky marmelade taart met 
vanille ijs. 

 

Royal Lochnagar double matured 

Regio Highlands 
Gedistilleerd 2000 
Gebotteld 2012 
Alcoholpercentage 40% 
Vat Muscaat 
Batch RL/00-12W 

 
In 1848 mocht men 
zich Royal Lochnagar 
gaan noemen na een 
bezoek aan de 
distilleerderij van de 
gehele koninklijke 
familie, die toen op 
Balmoral Castle 
logeerde. De 
distilleerderij werd in 
1906 grondig 
verbouwd en na de 
sluitingen in de 
oorlog en diverse 

overnames werd in 1998 de laatste verbouwing verricht. De 
stills worden nog met stoom verhit. Men laat de nieuwe 
spirit rijpen op bourbon-, sherry- en refill vaten. In het 
bezoekers centrum hangen foto's van de koninklijke familie 
en er zijn ook de privé- vaten van het koningshuis te 
bewonderen. Dit bevestigt de nog immer hechte band van 
de koninklijke familie met hun buur, de Royal Lochnagar 
distilleerderij. 
 

Kleur: donker goud.  

Neus: vooral moutig en fruitig. Zoet fruit van aardbei en 
banaan en fris fruit van appel en citrus. Tevens tonen van 
leer en gras en een hint van walnoten.  

Smaak: heerlijk zacht en rond en tamelijk zoet. Tonen van 
honing, rozijnen, vijgen, dadels en sinaasappel krijgen in 
de afdronk gezelschap van meer nootachtige en kruidige 
tonen. Het geheel is prachtig in balans.  



 

Coal Ila Mackillop’s choice 

Regio Islay 
Gedistilleerd 8 februari 1990 
Gebotteld mei 2007 
Alcoholpercentage 56,3% 
Vatsterkte Ja 
Vattype Sherry 
Leeftijd 17 y 
Fles 194 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neus: Boterachtig en citroen, typisch Caol Ila, met wat 
minder kruiden uit de sherry cask. Kruidnagel in het 
bijzonder en vanille met zwarte peper. Zeer zachte rook. 
 
Smaak: Het kruidige uit de neus komt weer terug, verpakt 
in boterachtige zachte karamel, en vervolgens komt het 
veen door met houtige, zoutige citrus tonen. 
 
Afdronk: Lang, citroen en rook. 
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