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  Speyside 20 yrs

40,00%

€ 160,00

Kleur

Neus

Smaak

Finish

Dallas Dhu 1979
Gordon & MacPhail

Er bestaan geen plannen om de distilleerderij weer te heropenen en de productie te hervatten, de vaten van de 

laatste productie jaren worden nu nog door de Independent Bottlers op de markt gebracht.

 drogend met kruidige (lichte mosterd) en fruitige tonen.

De ontwerper en architect Charles Doig van de Dallas Dhu 

distilleerderij was de uitvinder van de pagoda daken. Men 

gebruikte uivormige stookketels, die een Single Malt van 

bijzondere kwaliteit produceerde.

In het jaar 1939 verwoestte een brand de still room en de 

distilleerderij bleef gesloten tot 1947. In 1988 sloot de Dallas Dhu 

distilleerderij voorgoed haar deuren. Het laatste fust werd toen 

afgevuld en werd "The last cask" gedoopt.

Dallas Dhu is gelegen in het district Speyside bij het plaatsje Forres. 

Dallas Dhu betekent in het Gaelic "zwart water dal". De 

opdrachtgever en financier van de bouw in 1899 van Dallas Dhu 

was de blender Wright & Greig.

 geel goud

kruidig met lichte olieachtige tonen, bloemige aroma's met tonen van cederhout en fruit (ananas en 

kiwi).

kruidig, tonen van mos en rijke fruit aroma's die zich op een drogende rokerigheid ontwikkelen, iets 

likeurachtig en droge sherry tonen.

De onafhankelijke bottelaar Duncan Taylor is eigenaar van de grootste collectie zeldzame vaten maltwhisky's 

van beroemde distilleerderijen in Schotland.

De Dallas Dhu distilleerderij werd in 1988 weer geopend, niet als distilleerderij, maar ingericht als museum door de 

Historic Buildings Department of Scotland.

De stichting Historic Scotland kocht de gehele distilleerderij op en Dallas Dhu is als museum een prachtig voorbeeld 

van het in stand houden van het "Industrial Heritage in Scotland". Alles werkt nog, de distilleerderij is in perfecte 

staat en het is een van de meest leerzame distilleerderijen om te bezoeken. Absolute aanrader bij een bezoek in de 

Speyside.


