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Single Highland Whisky 
Co-operative 

Regio Highlands 
Alcoholpercentage 40% 
Leeftijd 12y 
 

Working with Whyte & Mackay's master blender, Richard 
Paterson, the retail chain has selected the Highland single 
malt from an unnamed - yet "renowned" distillery. 

This is the first own-label single malt Scotch whisky to 
be introduced into Co-operative stores. 

 

 



Gemengde vissalade met 
gerookte rozemarijn 

dressing. 
 

Springbank Portwood 

Regio Campbeltown 
Alcoholpercentage 52.5% 
Leeftijd 14y 

 
 
Neus: 
zoetheid van het Port hout, kruidig, sappig fruit en vanille 
met turf en zeewier. 
 
Smaak: 
zoet, chocolade, zeearoma's, kruidig en fruit. 
 
Finish: 
een finale waar ziltigheid afwisselt met turf en kruidigheid 
en een lange afdronk met zoetige aroma's van het hout. 



Zeebaarsfilet op een bedje 
van gemengde granen met een 

doperwtensaus. 

 

Westport 

Regio Speyside 
Leeftijd 8y 
Alcoholpercentage 43% 

 
Westport is een niet 
bestaande distilleerderij. 
Het is een verzonnen 
naam, omdat 
Glenmorangie, want dat is 
het, zijn naam niet op 
onafhankelijke bottelingen 
wil hebben. Bovendien is 
de whisky ge-
“teaspooned” met Glen 
Moray. Wettelijk gezien is 
het dus geen single malt, 
maar in de smaak is daar 
niets van te merken. Na 
distillatie in 1997 rijpte de 
whisky op Sherryvaten. In 
2014 koos Fabio Rossi 
twee vaten uit, nrs. 3358 
en 3359, om te bottelen. Dit is de allereerste Westport 
die door Wilson & Morgan is gebotteld. Het resultaat is 
een heerlijk aromatische whisky, die door zijn fruitige en 
nootachtige profiel zomaar voor een klassieke Speysider 
zou kunnen doorgaan. 

Neus: zacht en weelderig, met aroma’s van gekonfijte 
sinaasappel, abrikoos, bijenwas en een fijn accent van 
noten. 

Smaak: duidelijke Sherry-invloeden, zonder dat er sprake 
is van tannines en wijnachtige tonen. De aroma’s van de 
neus blijven aanwezig, maar nu aangevuld met een heerlijke 
herfstpotpourri van kastanjes, zwarte peper, 
kaneelbiscuits en roombotercake. 

Finish: verwarmend zacht en geweldig in evenwicht.



Gerookte ribeye met een 
whisky-sjalotsaus. 

 

Talisker Dark Storm 

Regio Islands 
Leeftijd NAS 
Alcoholpercentage 45.8% 
 
Alhoewel Dark Storm 
speciaal voor travel retail 
is bedoeld, is hij 
inmiddels wat algemener 
verkrijgbaar. De whisky 
werd medio 2013 
geïntroduceerd ter 
aanvulling van de twee 
andere nieuwe NAS 
Taliskers, Storm en Port 
Ruighe. Voor de rijping 
werden vaten gebruikt die 
een zeer zware char 
hebben gekregen. Op die 
manier krijgt Dark Storm 
zijn zeer rokerige 
karakter, samen met 
tonen van zwarte bessen 
en zoethout. 

Neus: krachtig, met 
rokerige tonen van hout 
en aardse turf. Aangevuld met aroma’s van vanille, 
gerstemout, zeezout, rookvlees,chocolade en fruitigheid 
van citrus, banaan, appel en sinaasappel is hij mooi 
complex en uitgebalanceerd. Later krijgt hij nog een pittig 
accent van verschillende soorten peper.  

Smaak: lekker zoete aanzet met zwarte bessen en 
chocolade, waarna de tonen van de neus een voor een 
terugkeren. De rokerige tonen zijn nadrukkelijk aanwezig, 
maar krijgen mooi tegenwicht van de fruitigheid.  

Finish: lang en warm met een fijn drogend accent van 
eikenhout en een afsluiting met veel zoete peper.  



Cheesecake. 
 

Auchentoshan Distillery 
Cask Bordeaux 

Regio Lowland 
Alcoholpercentage 58.3% 
Leeftijd NAS 
 
Een fles afgevuld in de distillery shop van Auchentoshan. 
 
 

Notities 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Black Snake 

Regio Schotland 
Bottelaar Blackadder 
Leeftijd NAS 
Alcoholpercentage 58,2% 

De nieuwe botteling Black Snake voor de Nederlandse 
markt is ook zo'n cast strength botteling die puur en 
rauw is. Dit eerste vat is een first fill Oloroso sherry 
butt die gebruikt wordt volgens het solera systeem. 
Oftewel, na rijping wordt een deel van het vat gebotteld en 
daarna weer 
bijgevuld met 
dezelfde single malt 
whisky. Van 
Oloroso Butt Vat 10 
is nu de First 
Venom gebotteld. 
Dit heeft een 
heerlijke single malt 
whisky opgeleverd 
met stevige Oloroso 
invloeden, er zijn 
slechts 442 flessen 
gebotteld op een 
sterkte van 58,2%. 
Een typische 
Blackadder 
krachtpatser die 
prachtig in balans 
is. 

 

Neus: Toffee, karamel, groene appels en lychees, gevolgd 
door eikenhout en kersenvlaai. 

 

Smaak: Diep en kruidig met zware peper, treacle toffee, 
chocolade met kersen. Met wat meer tijd en een druppel 
water komt er nog meer smaak vrij. 

 

Finish: Plakkerig en middellang.  
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