Inkopper met dank aan Willem Wouters
Armorik Single Malt is een Single Malt Whisky die
geproduceerd word in de Warenghem Distilleerderij. Deze
distilleerderij is gelegen in het plaatsje Lannion, uit de regio
Bretagne, Frankrijk. Leon Warenghem is de oprichter van de
distilleerderij en heeft hem opgericht in het jaar 1900. De
distilleerderij produceert twee soorten whisky’s, de blended
whisky en de single malt. In 1994
distilleerde de distilleerderij haar eerste
single malt en bracht deze op de markt in
1999. De whisky van Warenghem is de
eerste whisky die geproduceerd werd in
Bretagne. Op de neus heeft hij zachte en
lichte aroma's van florale ingedriënten
met tonen van citrusvruchten. In de
mond zijn er zachte smaken aanwezig
van rijke tonen van honing en delicate
hints van kruiden, die gebalanceerd
worden op voortreffelijke wijze, door
eikenhout en frisse tonen van citrus. De afdronk is lichtrokerig met
delicate tonen van graan.

Agenda 2013
8 april:

Finishes proeverij. Bijzondere of juist markante
finishes, in de Hielander.

20 mei:

Pinksteruitje?? Dit wordt nog uitgewerkt.

30 mei:

Whisky met eten (Whiskydiner), in de Hielander.

2 september: Kintra Proeverij, in de Hielander.
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!

Justerini & Brooks launched a 12 years old official bottling of Knockando
in 1978 and their name has appeared on the official bottlings ever since.
Soon after this introduction, official bottlings of Knockando have been
released as vintages (1982, 1984, etc.) without an age
statement, just like the bottlings of sister distillery
Glenrothes. This was the case all over the world,
except for the USA where they kept the 12yo age
statement
along with
District
Speyside
the vintage
Bottler
Justerini & Brooks
on the label
Bottling Connoisseurs Choice
Vintage 1975
for
Bottled
1987
marketing
Strength 43.0 % Vol.
purposes. In
Bottle size 750 ml
recent years
this practice
has been reintroduced on other markets as well. The range now
includes a 12yo, a 18yo and a 21yo expression. Only 8%
of the production of Knockando was marketed as single
malt in the early noughties. The rest of the Knockando
malt whisky is used for blended
whisky like J&B and Spey Royal.
Knockando malt whisky is
especially an important ingredient
for the J&B blend.
GREAT SCOTT! get ready
to go back to the 80ties.

In 2005 is Knockando toegevoegd aan de classic malts serie van
Diageo. Zoals bijna iedereen wel weet bestond deze bij introductie
in de jaren 80 uit Cragganmore, Dalwinnie, Glenkinchie,
Lagavulin, Oban & Talisker.
Maar in 2005 werden plotseling
een aantal andere single malts
ook classic, waaronder Caol Ila,
Cardhu and Clynelish. Van
Knockando bestaan bijna geen
onafhankelijke bottelingen.

Uiterlijk: Licht amber.
Neus:
Fruitig-bloemig met een vleugje zwarte bes. Water zorgt
voor graantonen en vlezige aroma’s. Ontwikkelt zich
richting geschroeid papier.
Body:
Licht
Smaak: Licht mondgevoel, aangenaam zoet, centraal in de
mond. Iets drogend met een spoortje zuur.
Afdronk: Betrekkelijk kort. Puur en gemakkelijk te drinken.

The Speyburn distillery started production in 1897 - but only barely... The
proprietors were keen to start the distillation in the year of Queen Victoria's
diamond jubilee, but they almost didn't make it. Production was scheduled
to start on November 1, but the owners didn't manage
to get the stills running before the middle of December
of that year. Like many other distilleries in Scotland,
Speyburn was designed by Charles Doig. The required
investment was 17,000 pounds - a modest price for a
distillery on
a
prime
location (it's
District
Speyside
Bottler
Gordon & McPHail
located in
Bottling
Connoisseurs Choice
the Rothes
Label
Old brown label
Glen) that
Vintage
1971
was
Bottled
1984
equipped
Age
13 years old
with
the
Strength 40.0 % Vol.
latest
Bottle size 750 ml
innovations.
For
example,
Speyburn was the first distillery in Scotland with a
drum maltings. Neighbouring Glen Grant distillery and
Saint Magdalene (Lowlands) soon followed.

GREAT SCOTT! get ready
to go back to the 80ties.

De distilleerderij is de enige die water ontrekt aan de Granty Burn,
het is uitermate zacht water en deze rivier mondt uiteindelijk weer
uit in de rivier de Spey.
Speyburn is een van de weinige
distilleerderijen die hun vaten
afvullen met spirit van een iets
hoger abv (in dit geval 69%), en
ze gebruiken voor het grootste
deel ex-bourbon vaten.
On site kunnen ze ongeveer 5000
vaten opslaan, de rest (overgrote
deel) wordt op een centrale plek
elders opgeslagen.

Uiterlijk:
Neus:
Body:
Smaak:

Licht goud.
Zacht en moutig, sinaasappel, kruidig.
Gemiddeld, voelt zacht aan.
Begint licht droog en moutig, daarna kruidig op het
midden van de tong. Mooi evenwicht.
Afdronk: Kruidig en een tikje droog.

The Aberfeldy distillery lies in the North of the Midlands in the very heart of
Scotland. Well, the 'geographical' heart anyway; the Speyside area a little
further north is considered to be the real heartland of whisky country.
Aberfeldy distillery was built on the south bank of the
Tay in 1896 by John Dewar & Sons. It is a (relatively)
recent distillery too - it started producing Scotch malt
whisky in 1898 - little more than a century ago.
The Aberfeldy
distillery that still
stands today
District
Central Highlands
wasn't the first
Bottler
Gordon & McPhail
distillery by that
Bottling Connoisseurs Choice
name. One Peter
Label
Old brown label
Vintage 1970
McIntosh and John
Bottled
1987
McDonald were
Age
17 years old
involved with
Strength 40.0 % Vol.
another
Bottle size 750 ml
'Aberfeldy'
distillery that
supposedly
operated somewhere in Perthshire in the early 19th
century.

GREAT SCOTT! get ready
to go back to the 80ties.

Aberfeldy is een van de bijna twee
dozijn malt whisky distilleries welke
opgericht werden gedurende de
‘whisky boom’ in de eind 19de eeuw en
nog steeds aktief is. Andere zijn
Ardmore, Aultmore, Balvenie,
Benriach, Benromach, Bruichladdich,
Bunnahabhain, Craigellachie,
Dalwhinnie, Dufftown, Glendullan,
Glenfiddich, Glen Moray, Glenrothes,
Glentauchers, Knockandu, Knockdhu,
Longmorn, Tamdhu and Tomatin.

Uiterlijk: Vol geel goud.
Neus:
Rijk en zacht, heide honing met aroma's van zacht fruit
en tonen van ananas, eerst iets rokerig, dan kruidig en
toast maar de zoetheid van de honing komt sterk daarna
naar boven.
Body:
Gemiddeld, voelt zacht aan.
Smaak: Stevig, eerst de aromatische en siroopachtige (likeur)
aroma's die over gaan in iets kruidige tonen met vanille
en een klein bittertje.
Afdronk: In de lange wat drogende afdronk aroma's van zachte
olie en de terugkerende honing.

The Isle of Jura distillery is located so close to the island of Islay that they
often participate in the annual 'Feis Ile' whisky festival of the Islay distilleries.
But even though the Isle of Jura
distillery
is
District
Isle of Jura
located
Bottler
Distillery Bottling
Label
Bottle shape fitted
just a
Age
10 years old
ferry
Strength 40.0 % Vol.
ride
Bottle size 750 ml
away
from
'the
parish of peat', its house style is completely
different. They produced a few peated
batches, but most of the regular expressions
show a trademark oily profile - not unlike cod
liver oil. As for the Isle of Jura distillery itself:
details of the packaging and labeling have
changed a lot over the years, but the
characteristic bulky shape of the bottle has
remained the same.

GREAT SCOTT! get ready
to go back to the 80ties.

Samen met Bunnahabhain and Glenmorangie, heeft Isle of Jura de
hoogste pot stills! Hierdoor
verkrijgt men een zachte, fruitige
'Highland' stijl whisky.
Door het milde micro klimaat
rond het eiland groeien er zelfs
palmbomen.

Uiterlijk: Ambergoud.
Neus:
Beetje zoutig, olieachtig, zoet/zout, met tonen van
amandel.
Smaak: Ziltig, olieachtig, mout, drogende aroma`s van de
Islands malts met een moutachtige en jodiumhoudende
afdronk, tevens duidelijke hinten van amandel.
Afdronk: Moutachtige en jodiumhoudende afdronk.

COEN’S
ART

Wist u dat....

















Het Hielander Whisky Festival bijna €4000,- heeft
opgeleverd voor ’t Praethuys in Alkmaar?
Er de website van het festival meer dan 300 unieke
bezoekers heeft mogen ontvangen op vrijdag 15 februari.
De festival botteling al uitverkocht was voordat het festival
begon.
De derde editie weer meer bezoekers had dan vorig jaar.
Er minder incidenten zijn geweest dan vorig jaar.
De goede doel botteling terecht gekomen is bij dhr Job
Palm, wiens vrouw herstellende is van kanker.
Mervs nog nooit zo druk was op vrijdag avond.
De Bald Eagles gratis optraden en dit €500 voor het
Praethuys heeft opgeleverd.
Wullie zijn stem kwijt was.
De standhouders het festival roemen om de sfeer en het
geweldige publiek dat er komt.
De dames van het Praethuys het een belevenis vonden om
nooit meer te vergeten.
Sommige mensen liever op vrijdag hun 50ste verjaardag
vieren in plaats van op het festival te zijn.
De melkbus met enveloppen zo vol gepropt zat dat alles
bleef zitten toen deze werd omgekeerd.
Er meer stands waren dan vorig jaar.
We in de 2 maanden voorafgaande aan het festival meer dan
3000 unieke bezoekers op de website hebben gehad.
Wulie gezongen heeft met de Bald Eagles.

