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  Islay 16 yrs

53,80%

€ 75,95

Kleur

Neus

Smaak

Finish

Bowmore 1990 16 yrs
cask strength  sherry finish

Het eiland Islay ligt ten zuidwesten van Schotland. 

De Bowmore distilleerderij staat in de gelijknamige plaats. Dit is de hoofdstad van 

het eiland en ligt aan de zeearm Loch Indaal. 

Bowmore komt uit het Gaelic en "Bow" betekent baai en "More" groot. 

De new spirit rijpt op sherry- en bourbon vaten en er worden ook refills gebruikt. 

Het water voor de productie is afkomstig van regenwater uit de heuvels, het water stroomt over de turfhoudende 

grond door een gegraven kanaaltje met de naam "Distillerie Lade". 

Gevoed door talloze kristalheldere kleine beekjes die in hun loop de typische aroma's van de rijke turfgrond van 

Islay aannemen.

 droog , sherry , lange afdronk.

De uit 1779 daterende 'distillery' produceert zijn whisky's nog steeds op de 

klassieke, ambachtelijke manier van vroeger. Als één van de weinige 

distilleerderijen gebruikt Bowmore zijn eigen gerst en wordt deze nog steeds op 

'the old fashioned way' door de maltman met de hand gedraaid.

Bowmore Islay Single Malt Scotch Whisky is kwaliteit van het 'zuiverste water'. Dit 

water is afkomstig uit de Laggan River. 

Dit draagt bij aan de finesse en diepgang van de whisky.

Bowmore is één van de oudste whisky distilleerderijen van Schotland. Gelegen aan 

de kust van Loch Indaal, op het eiland Islay aan de Schotse westkust, omringd door 

de Atlantische Oceaan, maakt Bowmore reeds eeuwenlang gebruik van de 

natuurlijke elementen die deze streek biedt.

 amber

 droge sherry , hout , rokerig.

 fruitig , sherry , bloemig , turf , caramel.

De betekenis duidt dus op de grote baai Loch Indaal waar Bowmore aan is gelegen. In het stillhouse van Bowmore 

staan twee wash stills en twee spirit stills, allen op stoom verwarmd. 

De zes washbacks zijn van Oregon pine.

Boven de washbacks zijn bordjes gemonteerd met daarop de namen van de eigenaars en de jaartallen dat ze 

eigenaar van Bowmore waren. Bij Bowmore worden nog steeds drie moutvloeren gebruikt, hier komt zo'n 30% van 

de gebruikte mout vandaan, het overige deel komt van de mouterij van Port Ellen. 


