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LAGAVULIN DISTILLERS EDITION 2001-2017
Schotland / Islay
Lagavulin is een Schotse Islay die in het dorp Port Ellen wordt gedis�lleerd. 
Op deze plaats, gelegen aan de pi�oreske Lagavulin Baai, waar nu de 
Lagavulin dis�lleerderij staat wordt vanaf 1742 al whisky gemaakt. De 
dis�lleerderij werd echter pas in 1816 opgericht.
Rokerige mout, een geleidelijke dis�lla�e en een langdurige rijping zorgen 
ervoor dat Lagavulin een complex, rijk en turfach�g karakter ontwikkelt. 
Lagavulin is een drank die graag zijn �jd neemt. Deze heerlijke malt hee� 
een alcohol percentage van 43% en is daardoor extra rijk van smaak en 
een echte whisky voor gevorderden. 
NB
43 %
De smaken van deze dis�llers edi�on blijven rokerig en vol met vele 
aroma's die met een gepast zoetje worden bekroond, voornamelijk vanille 
en de zoetheid van vruchten. Zijn afdronk houd zeer lang aan, frui�g. 

KAVALAN SOLIST VINHO BARRIQUE
Taiwan
De Kavalan Dis�llery is geves�gd in de plaats Yuanshan in de Yilan 
Provincie van Taiwan. Hij is vernoemd naar de originele inwoners van de 
Kabalan vlakte, de Kavalanen. De dis�llery is gebouwd in 2005 en 
produceerde zijn eerste Spirits in Maart 2006 en zijn eerste officiele 
bo�eling in 2008. In Januari 2010 baarde de dis�llery opzien door 3 
Schotse en 1 Engelse Whisky te verslaan �jdens een blinde proeverij in 
Leith Schotland. Verschillende whisky’s hebben ondertussen prijzen 
gewonnen zo ook deze Kavalan Solist Vinho Barrique die in 2015 de prijs 
“Worlds best Single Malt Whisky” won bij de World Whisky Awards.   
NB
55,6 %
De Kavalan Solist Vinho Barrique hee� rijping gehad op Amerikaans eiken 
die aan de binnenkant zwaar verkoold zijn waardoor een complexe 
frui�gheid met mooie vanille tonen ontstaat. Complex van smaak met op 
de achtergrond peper en kruiden en hinten van dadels en andere vruchten 
zoals meloen, mango en kiwi in een delicate mix van citrusvruchten.
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ABERLOUR CASG ANNAMH
Schotland / Speyside
De dis�lleerderij van Aberlour is aan de Burn of Aberlour gelegen ten 
zuidwesten van het regio- centrum Charlestown of Aberlour. De naam 
Aberlour wordt als "Ebber-Louwer" uitgesproken. "Aber" is uit het Engels 
a�oms�g en betekent "monding" en "Lour" komt uit het Gaelic en betekent 
"luidruch�g". Met deze vertaling "monding van de luidruch�ge beek" 
verwijst men naar de Burn of Aberlour, die vlak langs de dis�lleerderij 
stroomt.
NB
48%
Een zoete en frui�ge smaak van appel, kaneel en rijpe perzik, perfect 
uitgebalanceerd tegen de kruidige tonen van zoethoud en kruidnagel. 
Hij hee� een lange en rijke afdronk, die frui�g is met een vleugje 
kruidigheid.
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AERSTONE LAND CASK
Schotland / Lowland
Aerstone Land Cask 10 Year is de tegenhanger van de William Grant's 
Aerstone Sea Cask a�oms�g uit Schotland. Zorgvuldig gerijpt gedurende 10 
jaar in de intense omgeving die de dis�lleerderijen in Schotland omringt, 
zijn de single malts gerijpt in twee verschillende vaten en blootgesteld aan 
tegengestelde klimatologische omstandigheden - voor een duidelijk 
gedifferen�eerde smaak. In plaats van dat de vaten met whisky hebben 
mogen rijpen op een loca�e dicht aan de kust, hee� deze variant juist meer 
land inwaards zijn �jd mogen doorbrengen. 
Vandaar de naam Land Cask. 
10 YRS
40 %
De smaak is zeer evenwich�g in zijn zoete en rokerige tonen. Ook maakt hij 
ruimte voor anijs, verkoold eik en gezoute honinggraat. Iets zouter dus, 
aangevuld door geroosterde citrusvruchten en gerookt vlees. 
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TEELING SINGLE MALT 
Ierland
Jack Teeling, oprichter van de Teeling Whisky Co, komt uit een familie die 
lang geassocieerd wordt met Ierse whiskey. Van Walter Teeling in 1782 die 
een opstelling had in een dis�lleerderij op Marrowbone Lane in Dublin tot 
aan John Teeling die de Cooley Dis�llery opgericht had in 1987. 
Jack gaat verder op de ondernemersgeest van Teelings en terwijl hij 
aanvankelijk begon als een ona�ankelijke bo�elaar is het doel om in de 
dis�lleerwereld te zorgen voor een constante aanvoer van Ierse whiskey. 
De Teeling Whisky Co is de heropleving van de Independent Spirit of Ireland.  
NB
46 %
Voor de rijping van deze Irish Whiskey werd gebruik gemaakt van vijf 
verschillende types wijnvaten: sherry, port, madeira, Bourgogne en 
Cabernet Sauvignon vaten. Hierdoor ontstaat er een mooie whiksy met een 
rijke smaak met tonen van gedroogd fruit, rijp citrusfruit en vanille. De 
afdronk is heerlijk zacht met tonen van hout.
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Glendalough Double Barrel
Ierland
Glendalough is de eerste cra� dis�llery van Ierland. De naam is ontleend 
aan de gelijknamige vallei, die als de mooiste van Ierland beschouwd wordt.  
Het idee voor de dis�lleerderij ontstond in 2011 bij vijf vrienden uit Dublin 
en Wicklow en zij zijn sinds 2014 in produc�e. Glendalough is geves�gd in 
Wicklow aan de Ierse oostkust. Het klimaat is hier perfect voor de rijping 
van whisky en uitstekend bronwater is er ruim voor handen. De whiskey is 
uiteraard nog te jong om als zodanig te kunnen worden gebo�eld. De 
Glendalough whiskey die nu op de markt is, wordt dan ook elders betrok-
ken. Men hee� gekozen voor uitsluitend first-fill bourbonvaten. 
NB
42 %
De smaak toont tonen van bu�erscotch, honing en peper, met accent op 
een zoete bourbonvat met een vleugje gedroogd fruit en bruine suiker.

Aberfeldy 12 years
Schotland / Highland
Aberfeldy is een Schotse des�lleerderij opgericht in 1898 door de gebroed-
ers Dewar, in de plaats Aberfeldy (Perth and Kinross) die al in 1896 
begonnen waren met de bouw van de benodigde gebouwen. De dis�lleerd-
erij is in zijn geschiedenis enkele malen gesloten geweest door een gebrek 
aan gerst. De eerste keer was van 1917 tot 1919, toen �jdens de Eerste 
Wereldoorlog de toevoer werd verstoord. Van 1942 tot 1944 werd de 
des�lleerderij voor een tweede keer gesloten vanwege een tekort aan gerst, 
ditmaal door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. In 1998 kreeg het 
bedrijf zijn originele naam terug, John Dewar & Sons Ltd, waarna het in 
1999 de twaal�arige single malt Aberfeldy introduceerde.
12 YRS
40 %
De ronde en volle aroma's van heide, honing en zoete ananas in combina�e 
met de sub�ele hinten van toffee, granen en vanille zorgen ervoor dat deze 
whisky een zoete touch en een frui�ge zachtheid hee�.


