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Vertikale proeverij 

 



Kraakman’s Wijnhandel *anno 1804* 

Ruim twee eeuwen en zes generaties Kraakman, gespecialiseerd in wijn, vooral 

uit de klassieke wijnlanden. Royale sortering oude Ports, veel exclusieve import.  

En héél veel distillaatspecialiteiten. 

Sinds de laatste decennia is het whiskyassortiment echter steeds meer 

uitgebreid met voornamelijk series van onafhankelijke bottelaars. Een en ander 

zeker met deskundige hulp van de plaatselijke Schot, waarvan ik de naam niet 

mag noemen. Ook de leden van de Ben Nevisclub laten zich niet onbetuigd. Hun 

passie onder aanvoering van die plaatselijk Schot is kennelijk onbegrensd. En al 

dat enthousiasme is neergedaald en door ons opgepakt. En wat niet in huis is 

kan besteld worden, ook onbegrensd.  

Remember: voor de leden van de Ben Nevisclub geldt nog steeds een korting 

van 5% over de aankopen whisk(e)y plus een gratis exemplaar van de Whisky 

Passion. 

 

Agenda 
10 april: Proeverij 

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 

15 december: Feestavond  



Mortlach Distillery Rare Old 

Bottlelaar: Distileerderij 

Vintage: NAS 

Inhoud: 50 cl 

Alcohol%: 43,40 % 

 

Rare Old is de eerste botteling van een serie 

van vier nieuwe officiële Mortlachs. Zoals 

steeds vaker gebruikelijk heeft de whisky 

geen leeftijdsaanduiding. De whisky rijpte 

op een combinatie van bourbon- en 

sherryvaten. Er werd hoofdzakelijk gebruik 

gemaakt van first-fill vaten, maar ook van 

refill en zgn. “rejuvenated” (verjongde) 

vaten. De whisky is verpakt in een fraaie 

karafachtige fles van een halve liter en 

heeft een nogal eigenzinnig 

alcoholpercentage van 43.4%. 

 

 

 

Kleur: Diep goud. 

Neus:  Gesuikerde biscuits, gebakken appels en geroosterde noten. Verder 

tonen van fudge, specerijen en natte bladeren. 

Smaak: Een rijke body met kruiden, kaneel en eiken. Vervolgens tonen van 

vanille, rozijnen, biscuits en jam. In de achtergrond aardse tonen. 

Finish: Een warme en droge afdronk met kaneel, peper en vanille. 

  



Mortlach Ultimate 
Bottelaar: Van Wees, Ultimate 

Distilled: 13-3-2008 

Bottled: 15-08-2016 

Leeftijd: 8 

Inhoud: 70 cl 

Alcohol%: 46 % 

Vat: Bourbon, 800041 

Flesnr’s: 109+110/318 

Un-chillfiltered en geen kleurstoffen. 

 

De malt van Mortlach gaat bijna in zijn geheel naar 

Johnnie walker. In 2013 heeft Diageo ongeveer 

achttien miljoen pond geïnvesteerd om de 

capaciteit te verdubbelen en de distilleerderij te 

renoveren. Hierna in 2014 heeft het uiterlijk van 

Mortlach een metamorfose ondergaan en profileert 

zichzelf als luxe merk. 

 

 

 

Kleur:  Licht goud.  

Neus: Fruitige aroma’s van peer, limoen en rozijnen met prettig zoete 

vanilletonen.  

Smaak: Tonen van vanille en boter krijgen fruitig gezelschap van limoen, peer 

en cranberry. De afdronk is lekker lang en aanhoudend fruitig.  



Mortlach Signatory 
Bottelaar: Signatory 

Distilled: 23-09-2002 

Bottled: 26-11-2015 

Leeftijd: 13 

Inhoud: 70 cl 

Alcohol%: 43 % 

Vat: Hogshead, 12592+12593 

Flesnr’s: 3+9 

 

Een hele fijne botteling door 

Signatory in de Vintage serie. Hij 

werd gedistilleerd op 23 september 

2002. Na dertien jaar rijping op twee 

hogsheads (cask nrs. 12592 en 

12593) werd de whisky op 26 

november 2015 gebotteld. Signatory vermeld sinds kort geen flesaantallen meer 

in deze serie. 

 

Kleur:  Licht goud.  

Neus:  Lichte aroma´s van tabak. Zoete romige tonen van vanille, kaneel, 

eiken en vers gebak uit de oven.  

Smaak:  Zoetige tonen van mout en kruiden. Frisse tonen van appel in 

combinatie met krachtige tonen van mahoniehout en leer met een 

hint van espresso.  

Afdronk:  Lang en fruitig, met tonen van custard, vanille en eiken. 



Mortlach Provenance 
Bottelaar:  Douglas Laing, Provenance 

Distilled: 11-2006 

Bottled: 11-2015 

Leeftijd: 8 

Inhoud: 70 cl 

Alcohol%: 46 % 

Vat: Refill Hogshead, 10974 

Un-chillfiltered en geen kleurstoffen. 

 

 

 

De naam Mortlach komt uit het Keltisch en 

betekent "schaalvormige vallei". Mortlach 

was de eerste distilleerderij die rond het 

plaatsje Dufftown gebouwd is, nl. in 1823. De tweede was Glenfiddich, die door 

William Grant, manager bij Mortlach tot 1886, gebouwd is. 

 

Kleur: Opgepoetst mahonie. 

Geur: Zoet en fruitig peren met vers gemaaid gras en groene granen. 

Smaak: Fruit gaat over in vers gemalen kruiden en kandij suiker. 

Afdronk: Fris en fruitig 

 



Pauze 



Mortlach CÀRN MÒR 

Bottelaar: Morrison and Mackay 

Distilled: 1999 

Bottled: 2016 

Inhoud: 70 cl 

Cask: Bourbon 

Flessen: 520 (2 casks) 

Alcohol%: 46 % 

Un-chillfiltered en geen kleurstoffen. 

Het stillhouse is de meest opvallende plek van de 

Mortlach distilleerderij. De stills staan niet in 

paren maar in drieën op gesteld en geen een still 

is hetzelfde van vorm, wat heel bijzonder is. Er 

wordt bij Mortlach dan ook een zeer speciale 

distillatiemethode gebruikt. Als alle distillaten 

van de verschillende spirit stills op hun eigen 

aparte manier gedistilleerd zijn, worden ze 

vervolgens in één spirit reciever met elkaar 

vermengd. Daarna wordt de new spirit in zowel 

sherry-, bourbon- als refill vaten afgevuld voor de rijping. Door deze speciale 

manier van distilleren is de malt zeer geliefd bij blenders Uit verschillende 

bronnen in de Conval heuvels haalt men het brouwwater. Het koelwater komt 

uit de rivier de Dullan. 

Neus: Volle zoetheid van geel fruit en elegante kruiden. 

Smaak: Mooie ronde volle smaken van Highland cake, zachte appels, rijk en 

zoet kruidig. 

Afdronk: Lang en zoet.  



Mortlach Speyside Festival 2013 

Inhoud: 70 cl 

Cask: Ex. Bourbon & ex. Sherry casks 

Leeftijd: NAS 

Flessen: 3000 

Alcohol%: 48 % 

 

Limited release for the annual festival in 

Speyside. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nose: Rum soaked raisins and lots of wood influence. Spices, plenty of oak, 

ripe banana and vanilla. Also some orange and chocolate. A bit on the 

weak side, not as rich as the 16yo. 

Taste: More wood spices, cloves, cinnamon and black pepper. Very malty and 

some charred oak. Bitter oranges. It ends on a dry note. 

Finish: Medium in length, drying with pepper and oak.  



Mortlach The Maltman 

Bottelaar: Meadowside Blending 

Distilled: 10-1998 

Bottled: 12-2016 

Leeftijd: 18 

Cask: Refill Butt, 1637 

Flessen: 412 

Inhoud: 70 cl 

Alcohol%: 54,7 % 

Un-chillfiltered en geen kleurstoffen. 

Meadowside Blending Co Ltd. is een 

bottelaar met een uitstekend aanbod van 

fijne single malt scotch whisky's. Dit 

familiebedrijf heeft persoonlijke service 

en toewijding t.b.v. het nastreven van de 

beste kwaliteit hoog in het vaandel staan 

en garandeert dat hun selecties whiskykenners wereldwijd zullen verrassen. 

Donald Hart en zijn zoon Andrew hebben ruim een halve eeuw ervaring in het 

selecteren van vaten en zijn wijd en zijds bekend in de whisky industrie van 

Schotland. Hun hoofdkantoor is gevestigd in Glasgow en hun single malts en 

blended whisky worden slechts aangeboden door een kleine selectie 

whiskyspeciaalzaken over de hele wereld. 

 

Neus: Een lichte vanille fudge en bijenwas in de neus. 

Smaak: Een “frisse” whisky met honing, mandarijnen en wat butterscotch 

toffee. Lychées en gele fruittonen en subtiele kruiden. 

Afdronk: Zijdezachte finish met appeltaart, gekarameliseerde bruine suiker en 

heerlijk romig.



  

Notities 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

   

  

   

   

 
 

 

 

 


