16 juni 2017

Riverflow
Regio
Alcoholpercentage

Speyside
46%

Riverflow is het broertje van bijzondere
botteling The Big Strand. Een small batch
single malt uit de Speyside afkomstig van de
Auchroisk Distillery.
De 6 vaten die hiervoor gebruikt zijn, zijn
zeer kritisch geselecteerd en vervolgens
gehuwd voordat de whisky is gebotteld op
46% en natuurlijk zonder koude-filtratie en
zonder toevoeging van kleurstoffen. De
eerste release van deze mooie serie was The
Big Strand Islay Single Malt Whisky en
Riverflow is dus de tweede release.

Neus: Vanille en donkere karamel met geel

en oranje fruit. Een parfum van Oosterse
kruiden gevolgd door aardetonen en dure
parfum.
Smaak: Een echte kruidige Speysider met
verwarmend eikenhout, lichte witte peper,
ontbijtkoek,

noga

en

gebrande

vanille.

Afdronk: Plakkend en verwarmend met ook
nu die kruiden en vanille.

Kalfstartaar
met
Ailsa Bay
Regio
Alcoholpercentage

Lowland
50.0%

Deze Lowland AB001 Single Malt is
afkomstig van de malt distilleerderij die in
het complex van de Girvan Grain
Distilleerderij is gebouwd. De whisky van
deze distilleerderij is bijzonder schaars,
maar is nu dus beschikbaar als Single Cask
Exclusive.
De neus opent met gekuild gras, eau de vie,
wit en geel fruit met lichte karamel.
De tong ervaart meer houtinvloeden met
eerst vanille en daarna karamel en witte
chocolade.
De afdronk is meer kruidig met witte peper
maar ook bubblegum.

Gekonfijte haas
met
Glenrothes
Regio
Leeftijd
Alcoholpercentage

Speyside
9y (2007)
46%

Vat

Refill sherry butt

Neus: kristalsuiker, witte kruiden, rode
bloemen en Oosterse saus.
Smaak: eerst zoet waarna een lekkere mix
van kruiden, eikenhout en aardetonen
overneemt.
Afdronk: plakkend en prikkelend op de tong

Schotse Trifle
met
Glen Moray
Regio
Alcoholpercentage
Leeftijd

Lowland
58.3%
10y

Voor deze tien jaar
oude Glen Moray
werd
een
ongebruikelijke
rijping toegepast.
De whisky verbleef
de gehele duur op
chardonnayvaten
uit de Bourgogne.
Het
geeft
het
zachte Speysidekarakter van Glen
Moray een mooie
aanvulling
van
nootachtige tonen
en een heerlijk romig mondgevoel.

Kleur: oud goud. Neus: fris en zuiver met
aroma’s van appels, perendrups, rijke
citroentaart, fruitkauwgom en kaneelsuiker.
Smaak: zacht en romig met tonen van
gekarameliseerd
fruit,
wijndruiven,
butterscotch, vanille, honing, noten en
gerstemout.
Afdronk: tonen van vanille en noten krijgen
gezelschap van kaneel, bloemen en
aanhoudende
accenten
van
getoast
eikenhout.

Loch Lomond Croftengea
Regio
Leeftijd
Vat
Alcoholpercentage

Schotland
10y (2007)
PX Finish
54,8%

De Croftengea is een zwaar geturfde malt
van Loch Lomond. Door de bijzonder vorm
van de ketels kunnen de “lyne-arms” verlengt
en verkort worden. Dit, in combinatie met
het hoge turfgehalte van de gerst zorgt
voor een zwaardere en zwaar geturfde
variant.

