
1/06/2012

 Speyside 5 à 6 yrs

50,00%

€ 36,30

Kleur

Neus

Smaak

Finish
lange afdronk met een mooie combinatie tussen de rokerigheid (as-achtig) en de zoete caramel, vanille en 

kruidig zoals specerijen (kaneel).

Zij zijn een onafhankelijke whiskyfirma met een export naar meer dan 70 landen. De totale 

range whisky's welke zij produceren bevat whisky's van verschillende leeftijden tot wel 40 

jaar oud.

Old Ballantruan is een van de merken afkomstig van het Schotse Angus Dundee Distillers. In 

hun range is dit een unieke single malt vanwege het gebruik van zwaar geturfde gerst. Uit 

het gebied waar Old Ballantruan vandaan komt, de Speyside, is dit zeer ongebruikelijk 

omdat men daar bijna nooit turf gebruikt.

Angus Dundee Distillers bezit de Tomintoul Distillery in Speyside en Glencadam in de 

Highlands. Angus Dundee Distillers is gevestigd in Tomintoul, het hoogst gelegen dorp in de 

Schotse Hooglanden in het prestigieuze Glenlivet gebied in het hart van de Speyside regio. 

  ± 30 ppm.    

 geel-gouden kleur met een bruine tint. 

 jeugdig, natte turf, caramel, bittere toets van chocolade of expresso.

in aanvang een turfaanval, daarna mondvullend, romig, zoete malt, vettig, caramel en iets dat doet denken 

aan gerookte ham.

Op vandaag werd de productie van Old Ballantruan opgeschort en vervangen door een andere whisky; Tomintoul’s 

Peaty Tang, welke frisser van stijl en licht geturfd is.   

De vaten voor deze whisky worden handmatig geselecteerd om de whisky langdurig te laten rijpen. 

Old Ballantruan
Tomintoul Distillery

Hij wordt niet koud gefilterd (unchillfiltered Peated Malt Whisky) en gebotteld op 50%. 

Old Ballantruan heeft de sterke turfgeur in de neus met in zijn smaak wat bloemigs, turf en rook. 

De afdronk is intens lang en complex. Een mooie en verrassende single malt voor de truffreaks !

Old ballantruan dankt zijn naam aan de rivier de "Ballantruan Spring" gelegen in de 

"Cromdale Hills" vlak bij de Tomintoul Distillery. 


