Sherry stuff

08-05-2017

Agenda
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

Whyte and McKay Special Scotch Whisky
Bottlelaar: Whyte and McKay
Inhoud:

75 cl

Alcohol%:

43 %

Een botteling uit de jaren 80.
Whyte and Mackay was established by
Charles Mackay and James White. The
business partners began working for a
company called Allan & Poynter. The
company began by warehousing dry goods.
Toward the latter part of the nineteenth
century, the company began warehousing
spirits, particularly whisky, which was
becoming increasingly desired, for many of
the French brandies had become rare due to
phylloxera.

Then owner, William Scott passed away and
the business was subsequently sold to James
Whyte and Charles Mackay. The company
was renamed Whyte and Mackay. The partners established a whisky blending
facility on Robertson Lane in Glasgow. It was not long after they began, that the
Scotch whisky market crashed.

Whyte and Mackay survived the whisky recession and demand increased during
the late 1920s, particularly from overseas, though this was short-lived - slowed
as it was with the advent of Prohibition. During the 1930s, demand picked up
again and the Australasian sector was a key market. Over the latter part of the
twentieth century, Whyte and Mackay really started to enjoy good fortunes, with
a continual demand brought about by advertising.

Aberfeldy
Bottelaar:

Gordon & McPhail

Regio:

Highland

Gedistilleerd: 1990
Gebotteld:

2011

Vat:

Refill sherry cask

Inhoud:

70 cl

Alcohol%:

43 %

De distilleerderij van Aberfeldy ligt ten
noordoosten van de plaats met
dezelfde naam in de zuidelijke
Highlands. De rivier de Tay stroomt
langs de distilleerderij. De naam
Aberfeldy is uit het Gealic afkomstig en betekent "uit de mond van de Poldi
Burns". Om verzekerd te zijn van goede malt whisky voor hun bekende John
Dewar's blended whisky, kocht de uit Perth afkomstige drankenhandelaar John
Dewar een stuk land van de Marquis of Breadelbane. Hij bouwde vanaf 1896,
zo'n 4 kilometer van de boerderij waar hij geboren was, de distilleerderij met de
naam Aberfeldy. De productie startte in 1898. In 1923 had de firma John Dewar's
ook de distilleerderijen Glen Ord, Parkmore, Benrinnes en Aultmore in haar
bezit.
Kleur:

Donker goud.

Aroma: Bananen en peer. Zoete vanille invloeden.
Smaak: Als eerste kruidig, zwarte peper. Zoet maar toch ook zoutig met een
hint van noten. Een lichte fruitigheid van vers gekookte appelen.

Glen Keith
Bottelaar:

Wilson & Morgan

Regio:

Speyside

Distilled:

1997

Bottled:

2014

Inhoud:

70 cl

Cask:

2nd fill sherry

Alcohol%:

46 %

De neus is zoet op gekarameliseerde appels, hazelnoten en amandelen met hints
van orangettes en kaneel. Hij is een beetje aan de droge kant, als u begrijpt wat
ik bedoel. Anijs op de achtergrond. Hij heeft zowel een herbaal als een licht
tropisch kantje, maar een fruitbom is het zeker niet. Dat gezegd zijnde ruikt hij
heerlijk, hoor.
De aanzet is heel zacht. Lichte body. Noten en appelsien keren weer. Een
pepertje duikt op, alsook wat kruidnagel en nootmuskaat. Speculoos. Minder
fruitig dan gehoopt, maar hij is best aangenaam. Opnieuw betrekkelijk droog,
net als op de neus.
De finish offreert nog een leuk spoortje woodsmoke. Niet al te lang, echter, die
afdronk. Maar wel zacht.

Aberlour 18
Bottelaar:

Distilleerderij

Regio:

Speyside

Leeftijd:

18

Cask:

Sherry cask finish

Inhoud:

70 cl

Alcohol%:

54,1 %

De naam Aberlour is afgeleid vanuit het
Keltisch en betekent ‘Mouth of the
chattering burn.’ De ‘Lour’ ontspringt op de
berg Ben Rinnes, stroomt vlak langs de
distilleerderij, om even verder uit te
monden in de rivier de Spey. Het was in 1879 dat James Fleming op deze locatie
de distilleerderij liet bouwen aan de St Drostan's Well, waardoor hij altijd de
beschikking had over de onschatbare bron van zuiver bronwater. De bron is
genoemd naar een Ierse monnik die rond 650 na Christus het water gebruikte
voor het dopen van de lokalebevolking.

Kleur:

Kastanje bruin.

Neus:

Rijk, complex met volle aroma’s van sherry, butterscotch en bruine
suiker. Dan tonen van chocolade en fruit (perzik en
sinaasappelschillen).

Smaak:

Tonen van kruidige Christmas pudding en aroma’s van zachte
abrikozen, romig, likeurachtig en aroma’s van vanille (hout) en
lichte honing tonen.

Afdronk:

Zeer lang, warm en mooi in balans, zich ontwikkelend van crême
brulée aroma’s naar zachte tonen van het eikenhout.

Pauze

Craigellachie
Bottelaar:

The Maltman

Regio:

Speyside

Gedistilleerd: 2008
Gebotteld:

2017

Vat:

Sherry finish

Flessen:

344

Leeftijd:

8

Inhoud:

70 cl

Alcohol%:

54,2 %

De distilleerderij van Craigellachie is
midden in het gelijknamige plaatsje
gelegen. Deze plaats ligt precies bij de
plek waar de bekendste rivieren van de
Speyside samenstromen. De rivier de
Fidddich mondt hier uit in de rivier de
Spey. De naam Craigellachie komt uit het
Gaelic en betekent "grote rots". De Craigellachie distilleerderij werd in 1888
gebouwd door P.J. Mackie en zijn zakenpartner. Mackie was o.a. de naamgever
en uitvinder van White Horse whisky. Op de gevel van de distilleerderij van
Craigellachie staat nog steeds met grote letters "White Horse Distillery Ltd.".
Mackie was destijds ook de eigenaar van Lagavulin op het eiland Islay. Zijn
partner Alexander Dewar bezat ook de Benrinnes distilleerderij, maar hij trok
zich terug in 1900 en verkocht zijn deel aan Mackie.
Neus:

Dark red fruit, chocolate and black coffee.

Smaak: Powerful and spicy. Dried fruit, toffee and pale sherry.
Afdronk: Caramelized brown sugar and dark chocolate.

Glendronach
Bottelaar:

Distilleerderij

Regio:

Highland

Leeftijd:

11

Vat:

Pedro Ximenez sherry cask

Inhoud:

70 cl

Gedistilleerd: 24-01-2003
Gebotteld:

10-2014

Flessen:

696

Alcohol%:

54,1 %

Speciaal geselecteerd en gebotteld voor The
Nectar, Belgie.

Kleur:

Natuurlijk, helder en schitterend goudbruin.

Neus:

Rijk, volwassen eiken met een hint van rokerigheid.

Smaak: Rijk, vol, honing- en turfachtig.
Afdronk: Krachtig, rond vol met heideaccenten.

Aberlour A’Bunadh
Bottelaar: Distilleerderij
Regio:

Speyside

Inhoud:

70 cl

Cask:

Spaanse Oloroso sherry

Batch:

49

Leeftijd:

-

Alcohol%: 60,1 %

De A’Bunadh (Keltisch voor origineel) is gebotteld op vatsterkte. Elke batch is
uniek en heeft een opvolgend nummer. Deze fles betreft batch 49. Inmiddels is
batch 57 uit.

Neus:

Aroma’s van verschillende kruiden, praline en pittige sinaasappel met
de rijke diepe tonen van oloroso sherry.

Smaak: Sinaasappel, zwarte bessen, gedroogd fruit en gember met
uitschieters van donkere chocolade verrijkt door de sherry en eiken.
Stevige body maar ook romig.
Afdronk: Robuuste en intense bitterzoete noten van exotische kruiden, pure
chocolade en eiken.

Notities

