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Agenda 

12-12-2022 Speciale proeverij Hielander Whisky Festival Bottelingen 

 

Inkopper 

Douregal 5y Blended Scotch Whisky 

  



 Finlaggan 

 

 

 

Finlaggan Islay Single Malt is een malt whisky 

afkomstig van een Islay distilleerderij waarvan de 

naam geheim wordt gehouden. De naam Finlaggan is 

afkomstig van het in Islay gelegen Loch Finlaggan. In 

het meer liggen twee eilanden die belangrijk waren 

voor de Schotse historie, Eilan Mor (groot eiland) en 

Eilan na Comheirle (eiland van bestuur). Hier werd 

namelijk de Clan Macdonald, de grootste en 

belangrijkste van Schotland, geïnstalleerd als Lords of 

the Isles. Finlaggan wordt gebotteld door de Vintage 

Malt Whisky Company. De firma werd in 1992 

opgericht en is naast Finlaggan ook eigenaar van de 

merken The Ileach, Islay Storm en Cooper’s Choice. 

Neus 

Stevig en krachtig Islay karakter, prikkelende aardse 

en rokerige tonen met gerookte haring en ontbijtfruit 

aroma's.  

Smaak 

Droog, rokerig met frisse heldere ziltige aroma's van 

de zee en volop graan en turf tonen.  

Afdronk 

In de lange en rijke afdronk goede balans tussen de rokerige tonen en de zoetige 

sherry met de gebrandde tannines van het eikenhout.  

Details  
Bottelaar The Vintage Malt 

Whisky Company 

Regio Islay 

Sterkte 40% 



Bunnahabhain 

 

 

 

 

 

Nose 

Sherry aromas mingle with orange marmalade. 

Dried fruit notes develop; subtle spices weave 

through creamy vanilla toffee.  

Taste 

Deliciously smooth and creamy; a gentle 

warming cinnamon spice matures into flavours 

of chewy dates and stewed plums with walnut 

undertones.  

Finish  

Smooth milk chocolate with lingering dried 

fruit and hints of nuts.  

Details  
Bottelaar Gordon & MacPhail 

Regio Islay 

Serie Discovery 

Sterkte 43% 

Leeftijd 11y 

Vat Sherry cask 



Kilchoman 

Nose 

There’s quite some vanilla sweetness at 

first, followed closely by the natural 

surroundings of the distillery. Barley, brine, 

coastal salinity, peat smoke. Some minerals 

in the form of slate, but also apple crumble 

with some custard. Heather too, with some 

honey. 

Taste 

The palate is quite gentle in its alcohol, but 

there’s some bite from the flavors. The 

dryness makes itself known and the heather 

brings more of it. Lots of salty coastal notes 

with marram grass, brine, sea weed. The 

sweetness is almost gone except for some 

heather honey notes. Peat and smoke, but mostly earthy peat. The smoke is 

nicely kept in check. 

Finish 

The finish is surprisingly hot on the way down, and mellows only a few seconds 

after swallowing it. Rather salivating with gorgeous dryness and coastal notes. 

Smoky embers of a beach bonfire.  

Details  
Bottelaar 12 Barrels 

Regio Islay 

Serie Private cask release 

Sterkte 50,8% 

Gedistilleerd 12-07-2006 

Gebotteld 04-07-2019 

Vat Bourbon 145/2006 



 

 

 

 

 

 
  

Pauze 
 



David Stirk Bunnahabhain Staoisha 

 

 

 

 

Staoisha refereert naar één van de 

waterbronnen van de Bunnahabhain 

distilleerderij en wordt gebruikt voor de 

productie van de zwaar geturfte whisky. 

Neus 

Kustveen, aan de zoete kant. Ook een toon 

van zeer schone houtrook. Onrijpe banaan, 

grijze peer. Licht geroosterde gerst, zuur 

deeg. Lagervet en een vleugje verse 

kartonnen doos. 

Smaak 

Eerste hit van stekelige hete kruiden. Turf 

komt pas tevoorschijn totdat het kruid 

begint te wijken, dan zacht en kort. Rijke 

moutigheid. Zoet wit fruit. Peren. 

Afdronk 

Verrassend lang, ver voorbij de middellange lengte. Kruiden worden tot 

op zekere hoogte overgedragen. Licht vleugje munt.   

Details  
Bottelaar The Creative Whisky 

Company 

Regio Islay 

Serie Single Cask 
Exclusives 

Sterkte 50% 



Coal Ila 

 

 

 

 

 

 

Nose 

Smoky with a hint of bacon. In addition, 

citrus, malt and maritime notes of seaweed 

and damp wood. 

Taste: 

Sweet and oily on the tongue. Citrus notes 

accompanied by smoke and peat. Fresh malt 

in the background. 

Finish 

Medium length and smoky with a pinch of 

salt. 

  

Details  
Bottelaar Signatory 

Regio Islay 

Serie Vintage 

Sterkte 46% 

Gedistilleerd 12-10-2010 

Gebotteld 30-11-2018 

Vat Hogsheads 

Vat nummers 318690 en 318691 



Bruichladdich Lochindale 

 

 

 

 

 

Lochindaal is een alias voor zwaar geturfde 

Bruichladdich. De standaard voor deze distilleerderij 

is ongeturfde whisky, maar er wordt ook Port 

Charlotte (40 ppm) en Octomore (80 tot meer dan 250 

ppm) gedistilleerd. Lochindaal is een tussenvorm met 

een fenolgehalte van meer dan 50 ppm.  

 

Dit type whisky werd vanaf 2007 bij Bruichladdich 

gestookt. De naam is afkomstig van de distilleerderij 

in het nabijgelegen Port Charlotte die in 1929 de 

deuren sloot. 

 

 

 

 

Details  
Bottelaar 12 Barrels 

Regio Islay 

Sterkte 63,8% 

Gedistilleerd 29-11-2007 

Gebotteld 30-01-2019 

Vat 3355 
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