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Notities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenda 

27-03-2023 Blinde proeverij (datum nog onder voorbehoud) 

24-04-2023 Lowland proeverij 

26-05-2023 Whisky diner 

19-06-2023 Proeverij 

  



Deerstalker 

  

 

Deze botteling is van voor 2012. De 

bottelaar kreeg toen nog toestemming 

om de naam van de distilleerderij te 

gebruiken. 

Het merk Deerstalker bestaat sinds 1880 

en was eigendom van wijnhandelaar JG 

Thomson uit Edinburgh. Hij merkte het 

belang van handelsmerken en 

registreerde  de naam en het label met 

het logo van een Deerstalker in 1880, 

slechts vijf jaar na het ontstaan van 

handelsmerken. 

Het merk is een aantal keer van eigenaar veranderd en handelt vandaag 

onder The Deerstalker Whisky Company. Jarenlang waren zij nagenoeg de 

enige bottelaar van Balmenach.  

Sinds de overname door Inver House wordt deze malt whisky zonder 

vermelding van de distilleerderij verkocht. Zij verwerken bijna de hele 

productie in hun merk Hankey Bannister. 

  

Details  
Bottelaar Morrison & MacKay 

Regio Highland 

Sterkte 46% 

Leeftijd 18y 



Balblair 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nose: Substantial with good maturity. Orange peel and ginger, drying 

grass, barley sugar, passion fruit, banana skin and a wholemeal maltiness. 

Palate: Very silky with marzipan, sweet nut and dried tropical fruits, 

peach. Honeycomb, chocolate and mint. Multi-layered and surprisingly 

deep. 

Finish: Immensely long. Trickles down the back of the throat. 

 

  

Details  
Bottelaar Morrison & MacKay 

Regio Highland 

Sterkte 43% 

Leeftijd 12Y 



Tomatin 

 

Deze Tomatin is geselecteerd door 

Van Wees. 

 

 

 

 

Colour: Pale straw 

Nose: Vanilla, green apple and candied peel are complemented by roasted 

malt aromas. 

Palate: Smooth but peppery, with hints of fresh lime zest complemented 

by chocolate and toasted oak. 

Finish: Medium in lenght with lingering herbal Influences. 

  

Details  
Bottelaar Gordon & MacPhail 

Regio Highland 

Leeftijd 9y 

Sterkte 46% 

Gedistilleerd 15-09-2006 

Gebotteld 08-2016 

Vat nr. 3888 

Vat Refill bourbon 

Flessen 300 



 

 

 

 

 

 
  

Pauze 
 



Teaninich 

 

 

 

 

 

 

Neus: Geel fruit met verwarmende kruiden en 

mosterdzaad vullen de neus als eerste, waarna 

fruitbonbons in combinatie met karamel 

overnemen. 

Smaak: Op de tong komt het hout meer naar 

voren waarbij bruine en witte kruiden de 

boventoon voeren. Bessencompote met een 

draai aan de pepermolen pakken de tong en 

laten niet meer los. 

Afdronk: De afdronk is zoeter, maar 

tegelijkertijd ook lekker warm.  

Details  
Bottelaar WIN 

Regio Highland 

Leeftijd 13Y 

Sterkte 56.1% 

Gedistilleerd 2008 

Gebotteld 2021 

Vat Hogshead 



Breath of Highlands 

 

 

 

 

 

Neus: Een luxe aroma van aardbeien 

en zoete kruiden, gekke zure bessen 

snoep, zacht leer en bramen, 

boomgaard fruit met een scheutje 

chocoladepoeder.   

Mond: Roodfluwelen sponscake, zachte sinaasappel en honing mengen 

zich over het midden palet, slepend boomgaardfruit, wat moerbei, 

gekruide fruitcake, gember en perziken, ahornsiroop met een scheutje 

paprika's.   

  

Details  
Bottelaar Adelphi 

Regio Highland 

Leeftijd 12Y 

Sterkte 55.2% 

Gedistilleerd 2007 

Gebotteld 2022 

Vat 1st fill sherry 



Glen Garioch 

 

 

 

 

 

 

De Glen Garioch distilleerderij is gelegen in 

Aberdeenshire aan de rand van de plaats Old 

Meldrum, ten noordwesten van Aberdeen. 

Glen Garioch komt uit het oudschots, Glen 

betekent "dal" en Garioch is de naam van de 

omgeving. Vertaald is dit dus "Dal van 

Garioch". 

De Garioch-vallei is heel vruchtbaar en de 

ideale plek voor een distilleerderij met een 

rijke voorraad gerst. De whisky heeft een 

unieke Highland-huisstijl van honing, heide en 

een lichte kruidigheid. 

 

Colour: Ripe apricot. 

Nose: Madagascan vanilla, raw honey and jasmine. 

Palate: Fresh granary loaf, runny caramel, sweet oak and allspice. 

Finish: Vibrant baking spices make way for lasting peppermint. 

Details  
Bottelaar A.D. Rattray 

Regio Highland 

Sterkte 57.5% 

Leeftijd 10Y 

Gedistilleerd 24-11-2011 

Gebotteld 23-05-2022 

Vat nr. 3968 

Flessen 236 

Vat 1st fill bourbon 



 

Notities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 
 

  

 

 

 

 


