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 Islay 25 yrs.

43,00%

€ 89,95

Kleur

Neus

Smaak

Finish

Deze 25-jarige single malt Scotch whisky is een nieuw lid van de Caol Ila familie. 

Proevers hebben deze whisky (gebotteld op 43%) beschreven als majestueus, zoet, zacht, langzaam brandend - 

en met een elegant, licht rokerige profiel dat doet denken aan de omgeving van de stokerij zelf, dat zich 

aftekend in het zachte maanlicht van een stille winter nacht. 

Deze botteling zal het meest volwassen lid van de Caol Ila dynastie worden.

 is lang, wat drogend met subtiele tonen van turf en rook en van gedroogd drijfhout uit de zee. 

 Een scheutje water is onontbeerlijk om het complexe aroma te openen.

Dit dorpje bestaat uit huisjes, gebouwd door de oprichter van Coal Ila, voor de 

weknemers van de distilleerderij in het jaar 1846. Caol Ila, uitgesproken als "kool iela" 

komt uit het Gaelic en betekent "Sound of Islay". Het is de naam van het water tussen 

de eilanden Jura en Islay. Vanuit het Stillhouse met zijn grote ramen is het uitzicht over 

de baai adembenemend. 

Na sluitingen en overname's werd de distilleerderij in 1970, op het warehouse na, 

geheel afgebroken en in een aantal jaren weer opgebouwd. In 1974 werd de nieuwe 

Caol Ila in gebruik genomen, met stills in dezelfde vorm als voorheen, maar alles nu 

moderner aangedreven en het productieproces is makkelijker te controleren. 

Caol Ila is een Keltische naam en betekent "Sound of Islay". De distilleerderij is gebouwd 

in 1846 en heeft een rijke traditie. Caol Ila staat goed verborgen in een inham vlakbij 

Port Askaig op het whiskyeiland Islay. Per boot aangekomen in Port Askaig volgt men de 

A846. Niet ver rijdend ziet men een bord aan de linkerkant van de weg, dat de weg wijst 

naar het dorpje Coal Ila. 

 lichtgoud.

 subtiele, kust aroma’s met tonen van graan, gerst en moutige zoetheid met zacht fruit. 

 aangename zachte tonen van turf met hints van droge kruidige hout tonen, rokerig en pittig.

In de distilleerderij staan nu drie wash stills en drie spirit stills, die met stoom worden verwarmd. 

De acht washbacks zijn van larikshout. Het rijpen van de new spirit gebeurt bijna uitsluitend op refill vaten. Er liggen 

ook wel nieuwe sherryvaten in het warehouse. 

Het brouwwater komt uit een meertje "Loch Nam Ban" geheten. Het meertje wordt gevoed door regenwater en 

gaat via een pijpleiding naar de distilleerderij. Caol Ila 25 years old kenmerkt zich door de elegante smaak, het 

gedoseerde gebruik van turf en de enorme complexiteit. 

De nieuwe botteling wordt gepresenteerd in dezelfde opvallende zwart grijze doos als de reguliere serie, maar 

verpakt in een doos met los deksel. 

De afbeelding op verpakking zinspeelt op het vervagen van het daglicht bij het invallen van de duisternis met op de 

achtergrond van de distilleerderij, Cnoc Dubh, de Black Hill.

Caol Ila - 25 yo


