Met dank aan Karel Erfmann

05-03-2018

Agenda
9 april:

Proeverij (David Stirk bottelingen single cask).

30 april:

Exclusieve proeverij (max 32 personen en verhoogde
entree prijs).

25 mei:

Whisky met eten, €45,- leden en €50 introducee.

17 september: Proeverij (onderwerp volgt).
22 oktober:

Proeverij (onderwerp volgt).

19 november: Proeverij (onderwerp volgt).
14 december: Feestavond.

Contributie
Het begin van een nieuw jaar betekent traditioneel de inning van de
contributiegelden. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om de jaarlijkse
contributie van € 25,00 uiterlijk voor 1 april 2018 over te maken naar ING
rekeningnummer: NL10 INGB 0001 2862 54 ten name van Ben Nevis Club,
Alkmaar o.v.v. ‘Contributie 2018’.
Na 1 april wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht!
Indien u reeds aan uw contributieverplichtingen heeft voldaan kunt u
bovenstaande als niet gelezen beschouwen.
Voor vragen over de contributie kunt u met de penningmeester (Gerard
Struik) per e-mail (gwstruik@ziggo.nl) contact opnemen.

Caledonia
Bottelaar:

Distilleerderij

Regio:

Highland

Leeftijd:

12

Inhoud:

70 cl

Alcohol%:

46 %

Dougie MacLean, de bekende
Schotse singer-songwriter heeft
samen met Andrew Symington
van Edradour Distillery en de
Schotse Prime Minister Alex
Salmond de Edradour Caledonia
ten doop gehouden. In eerste
instantie was er een elfjarige
single cask botteling uitgekomen
die alleen bij de distilleerderij te
koop was. Nu is er ook een twaalf
jaar oude botteling uitgebracht die gelimiteerd verkocht wordt in slechts enkele
landen. Deze Caledonia is gebotteld op een sterkte van 46% en heeft gerijpt op
sherryvaten. De whisky is unchillfiltered en heeft een natural colour.

Neus:

Heerlijke zoete sherry en honing aroma’s, fruitig en lichte tonen van
turf.

Smaak: Aangenaam, zacht, aroma’s van fruit, sherry, vanille, karamel en de
bekende lichte moutige en turf tonen van Edradour.
Afdronk: Lang met terugkerende aroma’s van het hout, vanille, wat vettig en
tonen van mout en turf.

Edradour Port Cask Matured
Bottelaar:

Distilleerderij

Regio:

Highland

Gebotteld:

02-2012

Vat:

Port Bodega Butt #374

Inhoud:

70 cl

Alcohol%:

46 %

Release:

9

Natural color, unchillfiltered

Neus:

Fijne aroma’s van rode wijn met tonen van fruit (rode en zwarte
bessen), die met de spirit mooi samensmelten tot een geurig en
harmonisch geheel. Daarna tonen van aalbessen, zure kersen,
roomboter en thee, met een zeer aangename (ongebruikelijke)
kruidigheid en aroma’s van koffielikeur.

Smaak:

Wijn en fruit aroma’s dan bij de neus, met tonen van zuurtjes,
bubbelgum, ananas, lichte karamel (vanille), rijpe peren en zelfs wilde
aardbeien. Bijzonder fraai en geheel anders dan andere bottelingen
van Edradour.

Afdronk: Lang, krachtig, fris en helder met tonen van jam en fruit.

The Ultimate Edradour 2006
Bottelaar:

Van Wees

Serie:

The Ultimate

Regio:

Highland

Gedistilleerd:

26-06-2006

Gebotteld:

17-11-2015

Leeftijd:

9

Vat:

Sherry Butt #262

Flessen:

894

Inhoud:

70 cl

Alcohol%:

46 %

Natural color, unchillfiltered

Neus:

Een sterke en intense whisky met aroma’s van zoete sherry, gedroogd
fruit, rode appels en chocolade.

Smaak:

Een volle stevige smaak van peper, chili en zoete sherry en gedroogd
fruit (abrikoos, pruim en dadel).

Afdronk: Een lange warme afdronk met aroma’s van kruiden, sherry en
delicate tonen van hout.

Pauze

Edradour BNC clubbotteling
Bottelaar:

Distilleerderij

Serie:

BNC clubbotteling

Regio:

Highland

Gedistilleerd: 17-10-1995
Gebotteld:

18-10-2010

Leeftijd:

15

Vat:

1st Fill Oloroso Sherry Butt

Flessen:

200

Inhoud:

70 cl

Alcohol%:

50 %

Edradour caskstrength 1997
Bottelaar:

Distilleerderij

Regio:

Highland

Gedistilleerd:

30-04-1997

Gebotteld:

05-07-2010

Leeftijd:

13

Vat#:

182

Flessen:

707

Inhoud:

70 cl

Alcohol%:

56,4 %

Neus:

Werther’s Originals, very malty, Manuka honey, Pecan Danishes.

Smaak:

Treacle, Candy floss, Juniper, Cardamom, Wood varnish. Gingernut
biscuits.

Afdronk: Gingernut biscuit mix, before it goes in the oven. Very “musty” too,
and rum-like. Astonishing!

Notities

Ballechin
Bottelaar:

Distilleerderij

Serie:

The discover series

Regio:

Highland

Leeftijd:

11

Vat:

Oloroso Sherry Butt

Inhoud:

70 cl

Alcohol%:

46 %

Ballechin is de geregistreerde merknaam voor
de heavily peated distillaties van Edradour, de
kleinste distilleerderij van Schotland. Lang
geleden was Edradour een van de zeven
boerderijen, in Perthshire, waar op de boerderij
ook gedistilleerd werd.
Ballechin produceerde tussen 1810 en 1927. Als
eerbetoon voor die inspanningen van de
boeren, die destijds met de whisky productie begonnen, is de naam Ballechin
weer in ere hersteld. Na de overname van Edradour door Signatory Scotch
Whisky & Co. Ltd. in 2002 heeft Andrew Symington een veelomvattend
programma met diverse experimenten opgezet.
De Edradour distilleerderij produceert door de kleine ketel (stills) een nogal
stevige olieachtige spirit en deze is ideaal om een heavily peated malt te
produceren. Kleinschalig zijn er verschillende tamelijk zwaar geturfde distillaties
geproduceerd, die men op uiteenlopende wijnvaten liet rijpen. De malt die
uitsluitend op first filled rode Bourgogne vaten heeft gerijpt is de eerste release
die onder de naam Ballechin is gebotteld en uitgebracht.

Er zullen nog verdere bottelingen van Ballechin heavily peated whisky's, onder
de naam "The Discovery Series", op de markt gebracht worden, die hun finish op
verschillende wijnvaten hebben verkregen. Elke release zal uit zo'n 6000 flessen
bestaan en heeft een alc. percentage van 46%. Zoals deze 4e release Ballechin
Oloroso Cask Matured. De whisky heeft uitsluitend op de oloroso vaten gerijpt
en is dus geen finish. Het ppm gehalte is 50 ppm.

Neus:

Gesloten met turfachtige tonen en aroma’s van fruit (bessen) en heel
ziltig, daarna tonen van lijnzaad en mos.

Smaak: Rokerige Islay tonen met aroma’s van vanille en fruit, dan komen er
meer turf en ziltige tonen naar boven.
Afdronk: Is lang met veel kracht, rokerig, turfachtig met aroma’s van rood fruit.

