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  Highlands 12 yrs

46,00%

€ 49,95 / 1 liter

Kleur

Neus

Smaak

Finish

Glenmorangie  12 yrs.
Quinta Ruban

Port Finish

Deze vaten worden voor vier jaar uitgeleend aan de bourbon distilleerderijen Heaven Hill en Maker's Mark in 

Kentucky. Nadat deze vaten voor vier jaar gebruikt zijn voor de rijping van bourbonwhisky worden ze naar 

Schotland verscheept en daar worden ze bij Glenmorangie nog zo'n 30 jaar gebruikt voor de rijping van de malts.

 is tamelijk lang, aangenaam met terugkerende aroma’s van chocolade, fruit en vanille.

In 1738 werd op de Morangie boederij reeds bier gebrouwen. Voor het 

brouwwater gebruikte men toen en nu nog steeds het water van de Tarlogie bron. 

In 1887 werd de Glenmorangie Distillery Company Ltd. opgericht en de gehele 

distilleerderij werd verbouwd tot de modernste van Schotland.

Bijzonder was het ontwerp van de 5 meter en 14 cm. lange stills, die nu nog de 

hoogste van Schotland zijn. De grote hoogte van deze stills zou ervoor zorgen dat 

er een zuiver eindproduct zou ontstaan doordat de zwaardere alcoholen weer 

naar beneden vallen en de kromming boven aan de hals niet bereiken.

De Glenmorangie distilleerderij bij Wick langs de kust van de Dornoch Firth, vlak 

aan de spoorlijn van Inverness naar Wick. De A9 loopt langs Glenmorangie. De 

naam komt uit hetGaelic en betekent "vallei van rust".

 oud koper.

 zachte aroma’s van mandarijnen, mint en chocolade.

 aroma’s van noten, chocolade, honing en aroma’s van de wijn met lichte citroen tonen.

Een bijzondere delicatesse. 

Een “Quinta” is een wijnboerderij in Portugal en Ruban is het oude Keltische woord voor Ruby.

De Glenmorangie distilleerderij werd in 1990 uitgebreid en het aantal stills vermeerderd tot acht. 

In het stillhouse staan nu vier wash stills en vier spirit stills met de opvallend lange nek. 

Ze worden gestookt op stoom.

Voor de rijping van de new spirit worden ex bourbon vaten gebruikt. 

Het bijzondere van deze vaten is, dat ze in de Verenigde Staten door Glenmorangie geselecteerd zijn en men laat 

daar ook nieuwe vaten maken.

De Glenmorangie Port Wood Finish is na 12 jaar lagering op Amerikaans eiken ( refill bourbon vaten) "afgerond" 

op vaten, waar oude port op gerijpt heeft. 

Deze afronding "finish" geeft Glenmorangie Port Wood Finish haar heldere antiek koperen kleur.


