Introductie
Kintra Whisky is een Nederlandse onafhankelijke bottelaar die
"single cask whisky's" op de markt brengt. Bottelingen dus
afkomstig uit een enkel vat en gebotteld op vatsterkte. Dit gebeurd
zowel onder het " Kintra Single Cask Collection" label, dit is de eigen
vatenselectie van eigenaar Erik Molenaar als onder het label
"Golden Cask". Dit laatste label is eigendom van de een Schotse
bottelaar "the House of Macduff".
Onder beide labels worden zowel vaten gebotteld van grote
gerenommeerde whisky distilleerderijen als de wat meer
onbekende. Ze staan garant voor unieke geur- en smaakervaringen.
Ervaren whiskydrinkers zullen de kwaliteiten van de single cask
bottelingen zeker weten te waarderen terwijl de meer beginnende
whiskydrinker verrast kan worden door de grote diversiteit die
Kintra Whisky te bieden heeft.

AGENDA 2013
7 oktober:

Pot Still Proeverij, in de Hielander.

?? november: Er wordt overwogen om op een datum in november
een Twee Teams proeverij te houden. Een besluit
hierover
moet nog worden genomen, in de Hielander.
14 december: Feestavond met muziek, loterij enzovoort, in de
SOOS Luttik Oudorp. Let op, op verzoek van veel
leden is het dit jaar op een zaterdag!

Glen Keith
19y, cask nr. 120587, 53,8%
alc.

Geur: Tropisch fruit, kandijsuiker, kardemom en een beetje
boterig.
Smaak: Zoet en fruitig, een klein beetje noten, maar ook bittere
chocolade met sinaasappelvulling.
Body: medium tot iets vettig.
Afdronk: licht droog, blijft wat zoet. Chocoladebittertje blijft
hangen.

Bunnahabhain
23y, cask nr. 5741, 46,1%
alc.

Geur: Kleine Islay invloed van teer en carboleum, maar vooral veel
fruit en vanille.
Smaak: Iets turfrook, vanille, mineraal, heerlijk mild en weer fruit
en citrustonen.
Body: Medium
Afdronk: vrij droog en warm

Aultmore
1997/2012, 55,7%
Aultmore
is
een
whiskystokerij in Keith
(Banffshire),
die
een
gelijknamige single malt
whisky produceert. De naam
van Aultmore is afgeleid van
An t-Allt Mòr, SchotsGaelisch voor grote beek,
een referentie aan de
watervoorziening van de
whisky, de Auchinderran
burn. Aultmore is gesticht in
1895
door
Alexander
Edward, die op dat moment
ook
de
distileerderij
Benrinnes bezat. De stokerij was een van de eerste toen ze in de jaren
50 begonnen met het gebruik van de draf als veevoer.De
distilleerderij sloot de moutvloeren in 1968, en twee jaar later, in
1970 werd Aultmore volledig gerenoveerd. Er werden twee nieuwe
ketels naast de oude geplaatst, en in 1971 kon Aultmore weer open.
De eerste officiële botteling van Aultmore, een 12 jaar oude whisky,
kwam uit in 2004. Daarvoor waren al een semiofficiële botteling
uitgebracht in de Flora and Fauna serie, en een Rare Malts collection
uitgave.
Light yellow in colour. From bourbon cask. Fruity, heather honey,
sweet, fragrant and a tad spicy. Lovely example from this distillery.
Good satisfying after taste and full finish.

PAUZE

Notities
 Kintra Single Cask Collection Glen Keith 20y.

 Kintra Single Cask Collection Bunnahabhain 23y.

 Golden Cask Aultmore 1997.

 Golden Cask Bunnahabhain 1990 Dark Sherry finish.

 Kintra Single Cask Collection Blair Athol 23y.

 Kintra Single Cask Collection Dailuaine 20y.

Bunnahabhain
1990/2012, 54,5%
Dark Sherry finish
Bunnahabhain is een Schotse
Islay single malt whisky. De
distilleerderij is in 1881
gebouwd, en is te vinden op
de noordoostelijke punt van
het eiland, iets ten noorden
van Port Askaig. Vanaf dit
punt kijkt men uit over de
Sound of Islay, en heeft men
zicht op het nabijgelegen
eiland
Jura.
De
Bunnahabhain whisky is een
van de mildere whiskies van
Islay. In de brouwerij wordt
ook een blend gemaakt van
spirit van alle zeven distilleerderijen op Islay, gemengd met
Northern Island whisky, onder de naam Black Bottle.
Very dark en heavily influenced by the former sherry cask. If you’re
a sherry matured whisky lover, this is the thing for you. Heavy
sweetness combined with salty and herbal notes. It has a big finish
and a long lingering aftertaste.

Blair Athol
23y
De Blair Athol is pas in de laatste
dagen voor de proeverij bij Kintra
binnen gekomen waardoor geen
verdere informatie
over deze
botteling in ons boekje hebben
kunnen opnemen.
Blair Athol malt whisky wordt
gebruikt in Bells’s whisky, maar ze
hebben ook een standaard botteling
van 12 jaar welke onderdeel is van de
Flora en Fauna serie.

Blair Athol is bezocht door
ongeveer 30 leden van de
Ben Nevis Club tijdens het
pinksteruitje in 2012. De
distilleerderij ligt vlak bij
Pitlochry in Perthshire. De
rondleiding was erg leuk en
net even anders dan de
gebruikelijke tour door de
komische noot die men er in
verwerkt had.

Dailuaine
20y
Ook de Dailuaine is pas in de laatste
dagen voor de proeverij bij Kintra
binnen gekomen waardoor ook over
deze
botteling
geen
verdere
informatie in ons boekje hebben
kunnen opnemen.
Na de bouw in 1852 is de Dailuaine
distilleerderij tussen 1884 en 1887
grondig verbouwd en uitgebreid
waarmee het (in die tijd) één van de
grootste distilleerderijen van het
vasteland van Schotland werd. In
1889 was Dailuaine de eerste
distilleerderij waar een dak in de
vorm van een pagode op werd geplaatst. Snel zouden vele andere
distilleerderijen het voorbeeld van Dailuaine volgen.
Hoewel Dailuaine één van de grootste distilleerderijen in de
portfolio van Diageo is, komt slechts ongeveer 2% van de productie
als single malt op de markt.

Wist u dat
Kintra (Scottish Gaelic: Ceann na Tràgha) is a settlement on the
North-Western coast of the Ross of Mull, Scotland. It has
approximately 15 permanent residents, in addition to seasonal or
recreational visitors. Most of the settlement is in the form of a line
of houses parallel to the shore (a small, unpaved road, low defense
wall and grassy area separate the beach from the houses).
The size of the beach is very much dependent on the tide: at high
tide, there may be no beach and much of the grassy area is
submerged. At low tide, there may be up to 50 m of beach. The bay
in which Kintra resides is sheltered by numerous, small islands and
outcrops composed of local granite stones. Kintra lies about 2 miles
north east of Fionnphort (near Iona).
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