Island hopping

10-04-2017

Agenda
8 mei:

Proeverij

13/14 mei:

Motoruitje

16 juni:

Whisky met eten, €45,- leden en €50 introducee.

17 september:

Club uitje

9 oktober:

Proeverij

13 november:

Proeverij SMWS

15 december:

Feestavond

Scapa 12
Bottlelaar:

Distileerderij

Regio:

Island

Leeftijd:

12

Inhoud:

70 cl

Alcohol%:

40 %

Dit is nog de oude botteling!
De Scapa distilleerderij is de op een na
noordelijkst gelegen distilleerderij van
Schotland en ligt op een van de Orkney
eilanden, die alleen per pont te bereiken zijn
vanaf de plaats Stromness.

Neus: Hooi, honing en moutig.
Smaak: Vettig, honing, gerst, toffee en geroosterd brood.
Finish: Lang, grassing en licht zoutig met een hint van peat.

Highland Park 18
Bottelaar:

Distilleerderij

Regio:

Island

Leeftijd:

18

Inhoud:

70 cl

Alcohol%:

43 %

Highland Park is opgericht in 1798 op
Orkney Island en is de meest
noordelijk gelegen actieve Schotse
whiskydistilleerderij. Orkney’s woeste
gronden, steile rotswanden en oude
religies maken het een eiland vol
mysterie en anekdotes. Dit, in
combinatie met de wind, regen en kou,
vormt de perfecte basis voor één van
’s werelds beste single malt whisky’s.
Whisky’s produceren is voor Highland
Park een ‘way of life’. Highland Park
mout zijn eigen gerst, waarbij men de
traditionele ‘floor malting’ methode
gebruikt en zijn ‘groene’ gerst met turf
van eigen bodem eest (drogen bij hogere temperatuur). Highland Park Single
Malt dankt zijn unieke smaak aan het gebruik van lokale turf dat heide bevat. Dit
geeft de whisky zijn typerende en zachte smaak.

Kleur:

Natuurlijk, helder en schitterend goudbruin.

Aroma: Rijk, volwassen eiken met een hint van rokerigheid.
Smaak: Rijk, vol, honing- en turfachtig.
Finish:

Krachtig, rond vol met heideaccenten.

Ledaig 7
Bottelaar:

Distilleerderij

Regio:

Island

Leeftijd:

7

Inhoud:

70 cl

Alcohol%:

43 %

De Ledaig distilleerderij, die in 1795
werd opgericht door John Sinclair, staat
in de hoofdstad(je) Tobermory van het
eiland Mull aan de Tobermoray Bay.
Mull bereikt men na zo'n 40 minuten
varen vanuit de plaats Oban. De naam
Ledaig komt uit het Gaelic en wordt als
"Led-chig" uitgesproken. De plaats
Tobermory was voor de oprichting van
de
distilleerderij
reeds
een
doorvoerhaven van vis etc. Zodoende
was het eenvoudig om gerst aan te
voeren.

Kleur:

Lichtgoud.

Neus:

Rokerige turf geuren met tonen van de zee, citrus-fruit, aarde en
medicinaal. Tevens iets van natte dennenaalden te herleiden.

Smaak: Zilt, jodium en rokerig, zeewier, chocola, vanille, dennenhars, iets
fruitig en iets zoetig.
Afdronk: Kruidig en iets zoete afdronk, lang en aangenaam.

Ledaig sherry finish
Bottelaar:

Distilleerderij

Regio:

Island

Leeftijd:

NAS

Inhoud:

70 cl

Alcohol%:

42 %

Kleur:

Licht goud.

Neus:

Aangename rokerige turf aroma’s met frisse tonen van de zee, citrus,
fruit (peer), iets gronderig en medicinaal.

Smaak: Fris ziltige en rokerig tonen van de Islands met aroma’s van zeewier,
vis, zwarte bessen en tonen van melkchocolade en een klein zoetje.
Afdronk: In de lange, aangename afdronk komen de kruidige en zoete aroma’s
met de zachte tonen van het fruit in een mooie balans weer naar
boven.

Pauze

Highland Titles
Bottelaar:

Highland Titles

Regio:

Island

Distilled:

1997

Bottled:

2012

Inhoud:

70 cl

Cask:

Sherry puncheon

Alcohol%:

53 %

Het distilatie jaar 1987 is een foutje op het
etiket, dit moet zijn 1997 aangezien Arran pas
in 1995 is gestart.

Kleur:

Oud goud.

Geur:

Een fris en fruitige ruike whisky met aroma’s van subtiele zoete sherry,
appels, gedroogd fruit en pruimen.

Smaak: Een rijke en stevige whisky met aroma’s van laurier, gember, peper en
anijs.
Afdronk: Medium lange afdronk, kruidig en zoetig, iets van tannine en
eikenhout.

Kilkerran Glengyle
Bottelaar:

Distilleerderij

Regio:

Campbeltown (Island wannabee)

Leeftijd:

-

Cask:

Bourbon

Inhoud:

70 cl

Alcohol%:

54,1 %

75 jaar na de laatste productie van spirit in de
Glengyle distilleerderij (8 april 1925) werd in
november 2000 door Mr. Hedley Wright de nieuwe
Mitchell’s Glengyle Limited opgericht. De intentie
was om een geheel vernieuwde Glengyle Distillery
te starten. In februari 2001 begon men met de
renovatie en inrichting van de distilleerderij. Bij Ben
Wyves werden nog in uitstekende staat verkerende
stills gekocht. In mei 2007, mocht de eerste spirit,
door de lagering van drie jaar nu whisky genoemd
worden onder de naam Kilkerran. De naam
Kilkerran is afkomstig uit het Gaelic, “Ceann Loch
Cille Chiarain” en betekent de plaats, waar de van oorspronkelijk uit Ierland
afkomstige monniken van Saint Kieran zich in Campbeltown gevestigd hadden.
Kleur:

Goud.

Neus:

Aroma’s van frisse groene appels mengen zich met marsepein en
warme brioche. Na enige tijd krijgt hij tonen van rijke Madagascar
vanille en wordt hij steeds romiger. Zachte turfrook is van begin tot
einde duidelijk aanwezig.

Smaak: Elegant, volwassen en heerlijk rond, rokerige turf en knisperende
appels komen het duidelijkst naar voren.
Afdronk: Lang, zacht en weelderig.

Arran limited edition sauternes finish
Bottelaar:

Distilleerderij

Regio:

Island

Inhoud:

70 cl

Cask:

Sauternes (premier cru)

Leeftijd:
Flessen:

311

Alcohol%:

56,1 %

Een gelimiteerde single cask botteling van ongeveer 300 flessen van de Arran
distilleerderij. De laatste 9 maanden heeft de whisky doorgebracht in een
Château Clos Haut-Peyraguey vat. Dit is de buurman van het beroemde
Château d'Yquem. Deze sauternes geeft de whisky een wijn- en honingachtige
toon.

Notities

