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 Highlands (Western) 12 yrs

57,20%

€ 46,00

Kleur

Neus

Smaak

Finish  een lange en lekker fruitige afdronk.

Het beroemde wandelpad, de "West Highland Way" geheten, dat van 

Glasgow tot Fort William loopt, ligt vlak langs de distilleerderij en is 

zodoende een mooie pleisterplaats voor de wandelaars. 

De naam Glengoyne komt uit het Gaelic en betekent "Vallei of the Goose" 

(vallei der ganzen). 

De Glengoyne distilleerderij ligt ten noorden van de grens van de Highlands 

en de Lowlands bij Glasgow bij het plaatsje Aberfoyle. 

 rijk eiken.

 sherry, toffee, graan, appel, warmte van het hout. 

 honing, cacao, vol aroma's van het hout, fruit.

(winnaar van de World's Best Single Highland Malt Competition in 2001).

In het stillhouse staan 1 wash still en 2 kleinere spirit stills. 

Deze worden verwarmd door stoom. Om de whisky te laten rijpen gebruikt men sherryvaten. 

Leonard Russell, Managing Director of Ian Macleod Distillers Ltd. zegt, dat men blij is met deze mooie 

aanvulling op het reeds bestaande assortiment van Glengoyne. 

Door het uiterst langzame distilleerproces wat men hier volgt en dat de mout niet met turf maar met stoom 

gedroogd wordt, produceert men op Glengoyne een malt die zeer licht van karakter is.

Deze unieke nieuwe cask strength maltwhisky 12 years old is ook gestookt van graan dat met warme lucht 

gedroogd wordt, zonder gebruik van turf en er wordt gewerkt met het zeer zachte water uit de directe 

omgeving voor de bereiding van de malt. 

De Glengoyne is onlangs overgenomen door Ian Macleod, o.a. de eigenaar 

van de Chieftains bottelingen. 

Glengoyne  12 yo
Cask Strenght

De mout die gebruikt wordt bij Glengoyne wordt niet gedroogd met turf maar met hete lucht, en ook het gebruik 

van de Schotse gerstvariant "Golden Promise" speelt een rol bij de zachte smaak. 

Het water komt van de Glengoyne Burn, dit valt van de Dumgoyne Hill als een waterval vlak achter de 

distilleerderij recht naar beneden.

In het jaar 1833 werd er een van de toenmalige 13 illegale distilleerderijen 

gelegaliseerd. Deze heette toen Burnfoot in 1905 werd de huidige naam 

Glengoyne gegeven aan de distilleerderij.


