North British Distillery 30 yo
Clan Denny

26/11/2010
Lowlands

Douglas Laing

30 yrs
54,20%
€ 107,00

De Clan Denny serie wordt op de markt gebracht door de in
Glasgow gevestigde onafhankelijke Bottling Company Douglas
Laing & Co.
De naam wordt gebruikt voor hun reeks van single graan whisky’s
en een reeks van vatted malts. De oorsprong van de Clan Denny
naam is een beetje vaag, hoewel Douglas Laing zegt dat de
oorsprong ligt bij een Taiwanese zakenman
die een blended whisky naar zichzelf vernoemd wilde hebben,
gemaakt door Douglas Laing.
Zijn naam was Dennis en zijn eigen suggestie was om de naam
MacDennis te gebruiken.Douglas Laing zag dit als te ‘cheesy’ en
dus veranderden zij dit in Clan Dennis.
Na verloop van tijd isdit aangepast naar Clan Denny.

De North British distillery is opgericht in 1885 door 3 onafhankelijke blenders. Zij richten de distillery op om op die
manier een constante bron te hebben van graanwhisky voor hun eigen blends.
De Distillery is gelegen in Edinburgh en is de laatste binnen de stadsgrenzen.
De huidige capaciteit ligt op ongeveer 60 miljoen liter per jaar. De distillery beschikt over 3 column still die 24 uur
per dag in bedrijf zijn. Deze whisky wordt gebruikt in tal van blends waaronder Johny Walker Black Label, Chivas
Regal, The Famous Grouse, Cutty Sark, J&B Rare.
Er is geen enkele officiele distillery botteling en de enige manier om deze te vinden is via releases van
onafhankelijke bottelaars waarond Douglas Laing.

Kleur

Donker goud met bruine tint.

Neus

intens, ontbijtgranen, karamel en toffee, gedroogd fruit (rozijnen, sinaasappelschil), kaneel en
nootmuskaat.

Smaak

Veel van wat we terugvinden in de neus komt hier terug.
Whisky lijkt veel sterker dan de 54,2% en zorgt voor een lichte alcohol prikkel.

Finish

Zoet (karamel) en gaat over in een iets bittere graansmaak.

