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 Isles 5 yrs.

43,00%

€ 26,95

Kleur

Neus

Smaak

Finish

Orkney , het noordelijkste eiland, waar je nog veel herinneringen van de Noren terug vindt. 

 mooie afdronk.

De bekende schrijver Jim Murray geeft deze malt een award en beschrijft de Six Isles in 

zijn nieuwe boek de "Whisky Bible" als beste nieuwe whisky in 2003 op de markt 

gebracht.

De vatted malt "The Six Isles" is een reis voor de zintuigen langs de maltwhisky's van de 

zes eilanden. 

Het wereldberoemde Islay, fameus voor zijn turfsmaak. 

Het eiland Jura, beroemd door de "Paps of Jura" (bergen) en het prachtige Highlander 

rundvee. 

The Six Isles is een unieke "vatting" van Single Malt vaten, afkomstig van de zes eilanden 

bij Schotland, die maltwhisky's stoken. Het eiland Islay vanaf het zuidwesten tot aan de 

Orkney eilanden in het verre noorden van Schotland. 

Alle distilleerderijen van de zes eilanden brengen hun eigen specifieke smaak en aroma's 

in voor deze unieke vatted malt. 

 licht goud.

 fris, fruitsalade, ziltige tonen met citrus en vanille. 

licht rokerig, mooie balans tussen zoet en turf, ziltig met lichte maar aangename aroma's met duidelijke 

karakters van de Isles.

Vatted Malt whisky is whisky gemaakt van enkel en alleen gemoute gerst, maar afkomstig van meerdere 

distilleerderijen. Het is dit laatste dat het onderscheidt van Single Malt whisky, afkomstig van één distilleerderij. 

Eigenlijk betreft het een blend van single malts.  

Andere benamingen voor een Vatted Malt zijn Pure malt of Blended Malt.

Skye , het mysterieuze eiland, bekend door de prachtige onbedorven kustlijn en de mooie Cullin Hills. 

Mull,  is het op een na grootste eiland van de Hebriden, hier vindt men nog de ruïnes van de vikingen, die hier veel 

strijd geleverd hebben. 

Arran,  dit eiland was door het heerlijke klimaat zeer populair bij de Engelse koningen, die Lochranza Castle als 

jachtslot gebruikten.

The Six Isles
  Vatted Malt

(Blended Malt Whisky)


