04-03-2019

Agenda
8 april:

Proeverij.

29 april:

Luxe proeverij.

17 mei:

Whisky met eten.

Inkopper
Tamnavullin Double Cask
De inkopper is gesponsord door Theo Oostdijk.
Naast de gebruikelijke grote hoeveelheid
whisky voor blending is dit de eerste officiële
release voor een fraaie Classic Speyside Malt!
Traditioneel gerijpt in Amerikaans Eiken en een
finishing op Sherry vaten.

Kleur:
Neus:

Fraai ambergoud.
Aroma’s van toffee, honing, groene appel, ook marsepein en
citrus.
Smaak: Aangenaam “rond” in de mond, rijpe perzik/ananas en wat
caramel.
Afdronk: Rijk, vol, fris en aardig complex, goed “nahangend”, echt een
Speyside!

Notities

Glenlivet 12
Details
Bottelaar
Regio
Gedistilleerd
Leeftijd
Sterkte

Glenlivet
Speyside
Jaren 70
12 jaar
43%

Neus:

Wood glue. Acacia sap. Rich malt. Dusty sherry. Orange
marmalade. Stewed fruits. Slight sulphury notes. Marzipan.
Old paper.

Smaak:

Slightly too watery. Apple sauce. Stewed fruits. Light wood.
Marmalade. Toffee.

Afdronk: Medium. Orange fragrance. Ginger biscuits. Malt. Wet oak.

Glenlivet 10
Details
Bottelaar
Serie
Regio
Gedistilleerd
Gebotteld
Leeftijd
Vat type
Sterkte
Vatnummer
Flessen

Signatory
Signatory Vintage
Speyside
27-03-2007
04-10-2017
10 jaar
Sherry Hogshead
46%
900181
425

Speciaal geselecteerd door en gebotteld voor The
Nectar (België).

Neus:

Een geur explosie van een prachtig en actief Sherry vat.

Smaak:

Kruidig (kaneel) en peperig daarna tonen van eikenhout en
wat bitterheid. Vijgen, dadel en rood fruit in de vorm van
bessen en kersen.

Afdronk: Medium lange finish met wat aangename bitterheid.

Glenlivet 10 single cask
Details
Bottelaar
Serie
Regio
Gedistilleerd
Gebotteld
Leeftijd
Vat type
Sterkte

Douglas Laing
Old Malt Cask
Speyside
September 2001
Februari 2011
10 jaar
Sherry butt
50%

Single cask release, 387 flessen.

Neus:

Sherried peels, cherries, chocolate, hints of sweet barley, black
pepper and malt.
Smaak: Sweet and creamy, notes of huge sherry, hints of Armagnac,
prunes, plum wine, a little cinnamon and molasses.
Afdronk: Long and malty finish with sweet spices on the tail.

Pauze

Glenlivet 15
Details
Bottelaar
Regio
Leeftijd
Sterkte
Vat type

Glenlivet
Speyside
15 jaar
43%
Frans Limousin eiken

The 15 Year Old French Oak Reserve Glenlivet
onderscheidt zich door het resultaat van selectieve
rijping, een deel van de spirit heeft gerijpt in een
selectie van Frans Limousin eikenhout. Hetzelfde hout
met een hoog gehalte aan tannines, dat je voor
Cognac of in Ron Zacapa XO aantreft. Wel in een
beperkte periode, om te voorkomen dat het
eindresultaat een te grote overheersing van het hout
heeft. Kennis en vakmanschap van Master Distiller Jim
Cryle zorgen daar goed voor. Het hogere gehalte aan
vanilletonen in combinatie met het elegante en
fruitige karakter van The Glenlivet zorgen voor een
kruidige, goed in balans zijnde whisky.

Neus:
Smaak:

Diep en intens goud.
Romig en rijk met boterachtige fudge aroma’s en tonen van
vanille (hout). Smaak: fruitig met nootachtig tonen,
winterkruiden, kaneel en kruidnagel, dan volle aangename
tonen van het hout (vanille).
Afdronk: Lang met aroma’s van vanille, zoete amandelen en iets
drogende kruidige tonen van peper.

Glenlivet 18
Details
Bottelaar
Regio
Leeftijd
Sterkte

Glenlivet
Speyside
18 jaar
43%

Rijdend vanaf de plaats Dufftown de B9009 naar
het zuiden volgend ziet men de Glenlivet
distilleerderij aan de linkerkant van de weg in de
vallei liggen. Dit is de vallei van de rivier de Livet,
die langs The Glenlivet distilleerderij stroomt en
uitmondt in de rivier de Avon. Glenlivet betekent
gewoon "de vallei van de Livet". Deze fraaie 18 jaar
oude Glenlivet heeft diverse gouden medailles
gewonnen.

Kleur:
Neus:

Vol amber.
Heerlijke aroma’s van honing en bloemen met zoete tonen van
het sherry hout en een hele lichte toon van turf.
Smaak: Eerst heerlijke zoete en bloemige aroma’s dan ontwikkelen zich
tonen van perzik, kruiden, toffee en noten..
Afdronk:
Lang en aangenaam met een goed samenspel van de
zoete en bloemige aroma’s met de kruidige en iets bittere tonen.

Glenlivet 21
Details
Bottelaar
Regio
Leeftijd
Sterkte

Glenlivet
Speyside
21 jaar
43%

Diep in de kelders van The Glenlivet is er een speciale
kleine plek "Archive" genaamd. De traditie is, dat
iedere Distillery Manager zijn beste vaten daar
mocht verbergen, om tot volledige rijpheid en
perfecte kwaliteit te komen. Er zijn er reeds een
aantal van uitgezocht en gebotteld. En volgens de
huidige Distillery Manager moet men van de Archive
21 jaar oud zowel van de kleur als van de smaak
genieten, daar er volgens zijn zeggen, niets nobeler
en fijner in een fles is gebotteld dan deze 21 jaar
oude malt. Deze Glenlivet is een Limited Edition.
Neus:

Rijk, rijp met mooie aroma's van sherry en fruit (sinaasappel en
kumquat) en tonen van hout, Christmas-cake, sultanes en
mareschino kersen. Dan aroma's van cederhout, kruiden,
geroosterd brood, citrusfruit, peper en soufflé met Grand
Marnier.
Smaak: Vettig, mondvullend, haast siroopachtig met aroma's van
rozijnen-cake, gember bisquits. Ingetogen hout aroma's met
een drogende kruidigheid, kaneel en gember tonen, iets
paprika met walnoot, rozijnen en pure chocolade.
Afdronk: Zeer lang aanhoudend met aroma's van geroosterde
hazelnoten en overvloedige tonen van likeur. Alle aroma's zijn
prachtig samengesmolten en de verfijnde sherry tonen geven
de zo traditionele tonen en diepte van de Glenlivet
distilleerderij.

