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Inkopper  
Zuiddam, LG Cellar Bottles 

Een Haarlemse keldervondst bij Liquid Gold. Een destillaat wat door Liquid 

Gold zelf wordt gerijpt in de kelder onder de winkel. Meegenomen door 

de Ben Nevis leden die met het pinksteruitje naar Haarlem zijn geweest. 

 

AGENDA 2013 
 

18 november: Internet proeverij, 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! 

 
  



The Macallan Amber 
Kleur: Amber.  

Neus: Bloemen en zoete citrus gaan 

geleidelijk over in tonen van 

vanille en graan. Later komen 

tonen van toffee, appel en 

suikerspin naar voren, met 

accenten van krentjes, rozijnen 

en kaneel.  

Smaak: Eerst groene appels, citroen en 

kaneel, met een hint van gember. 

Vervolgens wordt hij fruitiger, 

met duidelijker houttonen.  

Afdronk: Is verfijnd en iets droog, met 

zacht fruit en terugkerende 

tonen van graan. 

  



The Macallan Sienna 
Kleur: Amber. 

Neus: Warme tonen van vanille en 

sinaasappel vermengen zich met 

de frisheid van groene appels. 

Vervolens steviger en weelderiger, 

met tonen van witte chocolade, 

truffel en eikenhout.  

Smaak: Eerst gedroogd fruit zoals dadels, 

vijgen en rozijnen, met kruidigheid 

van nootmuskaat en gember. Later 

komen tonen van sinaasappel en 

appels naar voren.  

Afdronk: Warm, met terugkerende tonen 

van vanille. 

  



The Macallan Ruby 
Kleur: Robijnrood. 

Neus: Eerst prikkelende tonen van 

Spaans eiken, gevolgd door 

zoete tonen van gedroogd fruit 

en stroop. Het hout blijft de 

zoetheid domineren.  

Smaak: Nadrukkelijke kruidigheid van 

gember, nootmuskaat en hars, 

gevolgd door intense zoetheid 

van sinaasappels en rozijnen. 

Later nog een hint van 

kruidnagel, de krachtige 

houttonen blijven nadrukkelijk 

aanwezig.  

Afdronk: Lange en krachtige afdronk, 

met veel complexiteit. 

  



 

 

 

 

PAUZE 
 

  



Highland Park 10 years old 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleur: Bleek goud. 

Neus: Sinaasappelschil, kaneelschors, dennengroen, fruitig (ananas en rode 

bessen). 

Smaak: Eerst rokerig met vanille; daarna fijn hout, dan crème brûlée. 

Afdronk: Zoet en kruidig (gemalen zwarte peper), houtig, blijft hangen .  



Highland Park 12 years old 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kleur:  Amber. 

Neus: Heide-honing zoetheid, 

trufige rokerigheid. 

Smaak: Rokerige zoetheid, mouterig. 

Afdronk: Heide en subtiele rook. 

 



Highland Park 18 years old 

 

 
Kleur: Gepolijst goud. 

Neus: Rijk, volwassen eikenhout, 

toets van rokerigheid. 

Smaak: Rijke volle smaak, honing en 

turf. 

Afdronk: Zacht, rond en lang.  



Highland Park 25 years old 

 

 
Kleur: Donker rood goud. 

Neus: Zeer rijk, volwassen eik, 

chocolade en fudge. 

Smaak: Volle, rijke uitbarsting van 

smaak, zachte honing en 

nootachtige toffee. 

Afdronk: Rijk, lang en verrassend zoet 

voor zijn leeftijd. 
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