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Arran
De allereerste lancering was een 3 jaar oude whisky in 1999, gevolgd door
de klassieke Arran 10 in 2006. De 10 en 14 jaar oude whisky zijn
momenteel de standaard bottelingen. Daarnaast worden er geregeld
Limited Editions en Single Casks uitgebracht, maar ook de blend Lochranza
en whisky onder de naam Robert Burns. De 18-jarige Arran staat voor
2015 op de planning. En dan zijn er nog de gelimiteerde "Icons of Arran",
4 schitterende whisky's met de kenmerken van het eiland Arran, the
Westie, the Rowan Tree, Machrie Moor en the Eagle. De jaarlijkse
productiecapaciteit bedraagt 750.000 liter (2011).

Arran Founder’s Reserve
Speciale whisky exclusief gebotteld voor de
investeerders in de Arran distileerderij. Dit is de
eerste botteling van Arran.
In 1993 werden obligaties verkocht voor de
financiering van de bouw van de Arran
Distillery. Deze obligaties van £ 450 elk, gaven
de eigenaar het recht tot koop tot 72 flessen
van de Lochranza blend en 72 flessen van de
Arran single malt in 2001.
Licht en subtiel met tonen van zoete frisse
appel

Details
Age:

5

Bottler:

Official

Volume:

0.75

Alc. Volume:

43

Chill Filtered?

Chillfiltered

Arran 1996 Peacock
In 2009 werd de reeks ‘Icons of Arran’
boven de doopvont gehouden. De eerste
whisky in deze reeks was een 1996 die de
naam ‘Peacock’ meekreeg, verwijzend
naar de pauw die je massaal op het eiland
aantreft.
Dit is een beperkte oplage van 6000 flessen
wereldwijd.
De Peacock is samengesteld uit whisky
afkomstig uit 13 bourbon vaten en 7 sherry
hogsheads.

Nose: Sweet oak and honey are immediately apparent in the aroma. Hints
of coconut and candy appear.
Palate: The taste is crisp and malty with a slight nuttiness. The malt begins
to open and the Arran hallmarks of citrus and sweet fruit emerge.
Finish: Clean and fresh with a lingering creamy sweetness.
Details
Age:

12

Vintage:

1996

Bottler:

Official

Volume:

0.7

Alc. Volume:

46

Chill Filtered?

Unchillfiltered

Arran Orkney Bere
De oudst bekende gecultiveerde
gerstsoort in Schotland is Bere Barley. In
samenwerking met de Distillers & the
Agronomy Institute of Orkney College
UHI heeft Arran hier in 2004 een whisky
van gestookt. Deze oergerst, onstaan in
Mesopotamië en is waarschijnlijk door
de Vikingen in de negende eeuw naar
Schotland gebracht, geeft deze whisky de
smaak van vroeger weer terug. Deze Isle
of Arran single malt whisky is
gedistilleerd in 2004 en heeft gerijpt in
American oak barrels. Zeer gelimiteerd,
slechts 5800 flessen wereldwijd.
Colour: Golden Barley
Aroma: Malty and herbal initially with hints of vanilla and freshly cut hay.
A veritable hedgerow of aromas is at play whilst honey and sweet fruits
emerge with a dash of water against a back-drop of rich, toasted oak.
Palate: Ripe apples and oak dominate at first before a full-bodied spiciness
envelopes the palate and cuts through the sweetness.

Details
Vintage:

2004

Bottler:

Official

Volume:

0.7

Alc. Volume:

46

Chill Filtered?

Unchillfiltered

Arran Machrie Moor First Edition
Lightly peated at 14ppm, this mythical malt
has proved a popular addition to the Arran
range. On the west coast of the Isle of Arran
lies a windswept and mystical peat bog called
Machrie Moor. Bronze Age stone circles and
standing stones are strewn across its barren,
undulating terrain.
One of the stone circles is known as Fingal’s
Cauldron Seat, where sits a stone with a
carved hole. The legendary warrior giant
Fingal is said to have tethered his favourite
dog Bran to this stone.

Aroma: Subtle and elusive initially. Hints of fudge, coconut & spice with a
teasing touch of the glorious peat reek to follow.
Palate: Classic Arran at first with notes of citrus, orchard fruits and
cardamom spice mingling in a rich melting pot. At the back of the palate
peat smoke finally emerges to whip up a storm.
Finish: The peat reek takes centre stage leaving a rich, warming glow like
the burning embers of a bonfire.
Details
Bottler:

Official

Volume:

0.7

Alc. Volume:

46

Chill Filtered?

Unchillfiltered

PAUZE

Arran Limited Edition Single Cask
Gebotteld op 11/04/2002. Elke fles is apart
genummerd en er zijn totaal 242 flessen.

Details
Bottler:

Official

Volume:

0.7

Alc. Volume:

58.2

Chill Filtered?

Unchillfiltered

Arran Limited Edition Sherry Cask
Gedistilleerd op 19/01/1998 en gebotteld
op 06/02/2007. Elke fles is apart
genummerd en er zijn totaal 548 flessen.

Details
Age:

9

Maturation:

Sherry

Vintage:

1998

Bottler:

Official

Volume:

0.7

Alc. Volume:

54.8

Chill Filtered?

Unchillfiltered

Arran Limited Edition Cognac Cask
Een limited edition botteling van een Arran
gefinished in een ex-cognac vat. Geen
leeftijdsaanduiding op de fles.
Gebotteld op 15/10/2003. Elke fles is apart
genummerd en er zijn totaal 485 flessen.

Details
Maturation:

Cognac

Bottler:

Official

Volume:

0.7

Alc. Volume:

58.6

Chill Filtered?

Unchillfiltered

Arran Lepanto Finish
Een whisky deels gerijpt (voor 7 maanden)
in een vat waarin een brandy van Gonzalez
Byass gezeten heeft en daarvoor voor
meerdere maanden in een sherry vat. Geen
leeftijdsaanduiding op de fles.
Gebotteld op 17/01/2006. Elke fles is apart
genummerd en er zijn totaal 705 flessen.

Aroma: Sweet oak & mint-toffee.
Palate: Melon dusted with ginger.
Cinnamon creams. A harmonious blend of
spices and tangy fruit backed by just a hint
of oak to knit all the components together.
Finish: The full range of spicy/sweet flavours interlock perfectly to provide
a mellow, contemplative finish to this delightful dram.

Details
Maturation:

Combination

Bottler:

Official

Volume:

0.7

Alc. Volume:

59.4

Chill Filtered?

Unchillfiltered

