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McDonald's Traditional Ben 
Nevis 

Een speciale 
botteling van Ben 
Nevis ter 
gelegenheid van hun 
185 jarig bestaan. 
Men heeft getracht 
om de McDonald’s 
Traditional Ben 
Nevis, een 
populaire whisky 
uit 1880’er jaren na 
te maken.  

46% 

NAS 

Bottles: ~700 

 

 

Neus: Warm, kaneel en zwarte peper. Gegrilde runder 
burger met zoete sherry. Sinaasappelschil. 

Smaak: Verrassend zacht en een olieachtig mondgevoel. 
Eikenhout, es, nauwelijks suikers, pap en dennennaalden 
met een heerlijke zoete sherry. 

Afdronk: Olieachtig, meer zoete sherry tonen en iets 
rook. 

   



 

Vis Hors d'oevres met tomaat 
whisky saus. 
 

Springbank Rundlets & Kilderkins  

Regios Campbeltown 
Gedistilleerd november 2001 
Gebotteld januari 2012 
Alcoholpercentage 49,4% 

Tot. Flessen 9000 
 

De Rundlets & 
Kilderkins in kwestie zijn 
vat maten, respectievelijk 
15 en 18 imperial gallon 
(68,2 en 81,8 liter). Ze 
zijn een stuk kleiner dan 
een gewone hogshead 
(2/7de en 1/3de van de 
grootte) of een bourbon 
vat (3/5de en 2/3de van 
de grootte). Gedurende 
het rijpen krijgt de spirit 
meer hout contact, 
waardoor het hout dus 
meer zijn invloed kan uitoefenen en dus wordt de spirit 
sneller 'volwassen'. De aanhalingstekens rond volwassen 
staan er om een goede reden, rijping onstaat niet alleen 
door hout contact alleen, maar de tijd speelt ook een 
cruciale factor, echter veel van de kenmerken van rijping 
treden sneller op de voorgrond met een kleiner vat. 
 
Kleur: Russet (donker bruin met een rood/oranje gloed). 
 

Neus: Honing, vanille, chocolade, nougat en toffee in 
overvloed gevolgd door hints van vers gemalen 
nootmuskaat. 
 

Smaak: Romig en rijk zoals verwacht door de geur met 
tonen van chocolade bedekt met een mix van honing met 
pistache en gemalen amandelen. Het geeft de indruk dat 
deze whisky ouder is dan 10 jaar. 
 

Afdronk: De nootmuskaat is nog steed overduidelijk 
aanwezig in de afdronk maar de romigheid overtreft de 
kruiden en zorgt voor een lange, soepele en zoete afdronk. 
Met wat water wordt het geheel nog zoeter en iets 
fruitiger. 



 

Gekonfijte konijnenbout met 
schotse bloedworst en een 
groene kruidensaus. 

 
Zoals u ziet hebben we kosten 
noch moeite gespaard om zelfs 
de kleur van het konijn af te 
stemmen op de bijpassende 
whisky! 

 

Macduff A.D Rattray 

Regio Speyside 
Gedistilleerd 15-11-2000 
Gebotteld 6-4-2011 
Leeftijd 10 jaar 
Distiller Macduff 
Bottling AD Rattray 
Vat Sherry butt 
Alcoholpercentage 46% 
Vat nummer 5788 
Fles nummer een van 360 
 
Macduff is een van 
de jongste 
distileerderijen van 
Schotland. 
Desondanks lijkt 
het erop dat de 
distileerderij zijn 
naam vaker heeft 
veranderd dan de 
meeste anderen. 

Macduff is een van 
de jongste 
distilleerderijen in 
Schotland. De distilleerderij lijkt zijn naam vaker te 
veranderen dan de meeste andere, veel oudere 
distilleerderijen. Ze bleef de officiële naam veranderen van 
Glen Deveron naar MacDuff en weer terug. Opgericht is 
het door Glen Deveron Distillers Limited. 

Voor zover de verwarring over de naam betreft. De 
distilleerderij zelf heette Macduff (is waarschijnlijk 



vernoemd naar de familie Duff die de site in handen had 
voordat de Macduff distilleerderij werd opgericht) en 
bottelingen werden oorspronkelijk uitgegeven onder dat 
label. Echter, op een gegeven moment claimde DCL 
(Distillers Compant Limited, die één van de voorgangers 
van Diageo waren) het eigendom van het MacDuff 
handelsmerk. Daarna (rond 1994), werden de bottelingen 
van single malt whisky uitgebracht onder de naam 
GlenDeveron. 

De MacDuff distilleerderij heeft 2 wash en 3 spirit stills. 
Een oneven aantal stills is vrij ongebruikelijk in de 
Schotse whisky-industrie. De meeste malt whisky 
distilleerderijen hebben een even aantal stills, een of meer 
paren van een wash still en een spirit still. Tot de jaren 
‘50 was er een wet die het verbood om een wash still en 
een spirit still  gelijktijdig te bedienen. Maar wetten zijn 
inmiddels veranderd en tegenwoordig zijn er meerdere 
distilleerderijen zoals Auchentoshan, Talisker en 
Laphroaig die werken met een oneven aantal stills. 

 

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! 

 

 

  



Crannachan, (Room, Honing, Haver, 
Whisky & Rood fruit) 
 

Inchgower G&M 

Regio Lowlands 
Gedistilleerd 1993 
Gebotteld 2011 
Alcoholpercentage 43% 
 
Inchower ligt in het 
noordoosten van 
de Speyside. De 
huidige eigenaar is 
Diageo. Sinds 1999 
wordt er voor het 
eerst een single 
malt uitgebracht. 
Het grootste 
gedeelte wordt 
gebruikt in de 
blends van Johnnie 
Walker, White 
Horse en Bell's. 

 

 

 

 

 

Geur: Geurige en zeer bloemen met een delicate zoetheid. 

Smaak: Spicy - hint van peper en een zeer subtiele 
pepermunt invloed. 

Finish: Heerlijk warm, zacht en prettig kruidig.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=Inchgower+1993+G&M&source=images&cd=&cad=rja&docid=Fq7MdbOrKCFAUM&tbnid=DZBM2UM7ufC6gM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.whiskybase.com/distillery.php?merkid=103&ei=GQGdUcHgNsXgOujxgIAM&psig=AFQjCNGJlMM7OyOBQAhxpB1Dd89rZlkDig&ust=1369330259120867


 

Ardbeg Uigeadail 54.2%  

Regio Islay 
Gebotteld 23-04-2012 08:39 

Als uitsmijter een fijne 
druppel Ardbeg 
gebotteld op cask 
strength. Een huwelijk 
van Ardbeg van bourbon 
vat en sherry butt, die 
een zoete en rokerige 
afwerking geeft aan 
deze malt. Uigeadail is 
het loch van waaruit al 
het Ardbeg water 
stroomt. Een absoluut 
prachtig whisky. 

 

 

 

  
 

Kleur: strogeel.  

Neus: eerst rokerig, iets mint, dan medicinaal, aroma's van 
het moeras en ice cream, kruidige lemon en mineralenrijk, 
daarna aroma's van fris zuur ( lemon, verse schil van 
walnoten) en dan aroma's van de zee en een beetje 
dieselolie, venkel en gebrande pijnboompitten en eindigt 
met met lekkere vanillesaus tonen.  

Smaak: turf, peper, ziltig (zeewier), mondvullend en 
olieachtig, esdoorn siroop, gerookte ham en licht vanille 
en lemon, groene tonen van appel schillen, groene thee en 
zeer droge witte wijn.  

Afdronk: iets rokerige scherpte, heel klein zoetje, 
afkomstig van appelcompôte, donkere chocolade, die 
samen komen met wat ziltige, romige en kruidige tonen.   

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=ardbeg+uigeadail&source=images&cd=&cad=rja&docid=7UkBR_lbzfDZpM&tbnid=GtLB7RqpSKmIPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.luxuriousdrinks.com/nl/whisky-ardbeg-uigeadail.html&ei=5f-cUdXtBIbnPMLigZgB&bvm=bv.46751780,d.ZWU&psig=AFQjCNHxueThOtD7dC2A-A046CXQcpJGSA&ust=1369329571102686


 

 

  

 
 

  

 

 

  

  
  

 
 

  

  
  

 
 

 


