Whi sk e y
Highland

Het Highland gebied kan worden onderverdeeld in 3
regio’s:
- Noordelijke Highlands: Een bergachtig en onstuimig gebied, met vele diverse waterbronnen. De geproduceerde
malts zijn vol van smaak en hebben een ziltig tintje.
Dit wordt veroorzaakt doordat veel distilleerderijen dichtbij
zee liggen.
- Westelijke hooglanden: produceert zachte en volle malts.
Het is altijd een regio geweest waar weinig distilleerderijen
waren te vinden.
- Centrale hooglanden: Je vindt hier malts met uiteenlopende eigenschappen. De meest zuidelijke distilleerderijen
neigen naar Lowland malts, terwijl de meer noordelijke
overeenkomsten hebben met de Speyside malts.

Speyside

Een streek in de Highlands waar de meeste distilleerderijen per vierkante kilometer staan, in totaal bijna 60! De
streek is genoemd naar de rivier de Spey die er doorheen
stroomt. ln deze streek is minder turf aanwezig dan elders
in de hooglanden. De Speyside-malts zijn over het algemeen degene met de zachtste smaak. Ondanks het grote
aantal verschillende distilleerderijen die dicht bij elkaar
liggen, hebben de diverse malts toch een grote verscheidenheid aan kenmerken, en zijn heel complex van smaak.

Cambeltown
Campeltown

is een stad op het schiereiland Kintyre.
Ooit was dit het centrum van de whiskyindustrie
in Schotland, met meer dan 20 distilleerderijen.
De Campeltown whisky was erg populair tijdens
de Amerikaanse drooglegging in de jaren 20 van
de negentiende eeuw, en werd op grote schaal
gesmokkeld. Na de hoogtijdagen volgde echter
economische neergang. Door de ligging nabij de
zee hebben zij een ziltig en pittig karakter

Islay
Islay is een Schots eiland, het zuidelijkste van de Binnen-Hebriden. lslay staat bekend om de zware malts
die er worden geproduceerd. Turf was hier lange tijd
de enige brandstof, en dat is terug te vinden in de
malts! Ze hebben een sterke turfachtige, rokerige,
soms zelfs medicinale (jodium) geur en smaak.

Lowland

De Schotse Lowlands worden ook wel de Gardens of
Scotland genoemd. Er bevindt zich weinig turf, de karakteristieke ‘turfsmaak’ ontbreekt hier veelal in de malts. Wel
aanwezig zijn grote hoeveelheden gerst van goede kwaliteit. De Lowlands zijn verantwoordelijk voor lichte malts met
fruitige kenmerken.
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Glendronach 12 yrs 43%

7,00

Ardbeg 10 yrs 46%

7,00

Glendronach 12 years een Highland whisky die ten minste

Ardbeg 10years Single Islay Malt wordt gezien

12 jaar in zowel Pedro Ximinez als Oloroso sherry vaten is

als een van de meest complexe en tegelijkertijd

gerijpt. Glendronach 12 years is rijk, romig en zijdezacht.

harmonieuze whisky’s. Ardbeg 10years is de basis

Warme, rijke zoetheid van de eik en sherry geven een vol

van de Ardbeg range. Allereerst licht gekruid, vol

mondgevoel van zacht fruit.

van smaak en uiteindelijk droog. Na de eerste
mooie zoetheid volgt een diepe turfnoot met

Cardhu 12 yrs 40.%

6,50

rokerige tabasco en sterke espresso kofﬁe met een

Cardhu 12 years Single Malt is een Speyside whisky die licht

stroperig, salmiakachtig zout vervolg. De Arbeg

en soepeis van smaak. De smaak is zoet, toegankelijk en

staat bekend als één van de beste Single Malts van

bevat de nodige invloeden uit vanille.

de wereld. De stempel “Iconisch” gaat misschien
wat ver, alhoewel het op de Ardbeg 10years niet zou

Glen Scotia Double Cask 46%

7,00

misstaan

De Glen Scotia Double Cask is een Cambletown whisky die
plaats in bourbonvaten om vervolgens verder te rijpen op

Auchentoshan American Oak
40%
6,50

Pedro Ximenez Sherry vaten.

Een Lowland single malt whisky. De whisky heeft

in twee verschillende vaten is gerijpt. De eerste rijping vindt

geen leeftijdsaanduiding. Mooi gebalanceerde

Teeling Small Batch 46%

6,00

Teeling Small Batch is een Ierse whiskey en staat bekend om

whisky doordat de single malt 3 maal is gedistilleerd
en gerijpt heeft op ‘ﬁrst ﬁll’ bourbon vaten.

het relatief hoge moutgehalte. De whiskey is geﬁnisht op rum
vaten om de smaak van specerijen toe te voegen. Neus: gras,

Verrassende Whisky

oranjebloessem, kruiden, vanille en fruit. Smaak: kruidig, rijk

vraag het personeel om en wordt verrast met een

en vol. Verder tonen van jam, vanille, kruiden en wat kaneel.

spannende whisky

6,50

De afdronk is licht en bevat wat karamel.
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