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 Schotland 21 yrs

43,00%

€ 64,95

Kleur

Neus

Smaak

Finish

Slechts een kleine hoeveelheid Tomatin wordt als Single maltwhisky op de markt gebracht, het grootste deel 

wordt voor de blended whisky's gebruikt. 

Zoals deze 21 jaar oude The Antiquary zachte, zoetige blended whisky met veel karakter.

In zijn afdronk is droog maar heerlijk gekruid, voornamelijk zijn sterke eiken invloeden die lang in de 

mond blijven hangen.

De maltwhisky's zijn afkomstig uit de Speyside en Highlands en ook de complexe, 

rijke, klassieke en fruit aroma's van de aanwezige Lowland whisky's geven aan deze 

blend de fraaie balans en zachtheid.

De basis maltwhisky is de 12 jaar oude maltwhisky van de Tomatin 

distilleerderij, waar deze Antiquary whisky wordt geblend. 

De distilleerderij van Tomatin is gelegen tussen de plaatsen Aviemore en 

Inverness.

De naam Tomatin is afkomstig van de gelijknamige plaats in de buurt en wordt 

uitgesproken als "Tomaat-in". Tomatin komt uit het Gaelic en betekent "de heuvel 

van de jeneverbosjes".

The Antiquary 12 years old is een blend van mooie grain en de fijnste 

malthwhisky's, allen minimaal 12 jaar oud. 

 goud geel.

zeer frisse neus, moutig zoet met hier en daar een zachte hint van toffee en een bittere toon van 

sinaasappel en citroen.

Dit zoet geheel blijft aanhouden door naar zijn smaak. Een stroop-achtige achtergrond met een zachte 

explosie van een variatie aan moutige tonen.

De new spirit laat men in refill sherry als ook in ex bourbon vaten rijpen. 

Het water dat men gebruikt voor de productie van whisky komt uit de Alt-na-Frith Burn.

Deze burn wordt gevoed door regen en sneeuw afkomstig van de Monadhlaith bergen en mondt uit in de 

Findhorn rivier, van waaruit het koelwater voor de condensors wordt gehaald.

The Antiquary 21y
 Blended Scotch Whisky

Tomatin ligt op zo'n 315 meter boven de zeespiegel en is de op drie na hoogst 

gelegen distilleerderij van Schotland.


