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 Schotland 18 yrs

40,00%

€ 54,95

Kleur

Neus

Smaak

Finish

Chivas Regal 18 yo
 Gold Signature

Blended Scotch Whisky

In 1843 werd Chivas officieel aangesteld als hofleverancier voor Hare Majesteit 

de Koningin.

Ieder fust, zowel de malt als de grain whisky, wordt door Colin Scott, de Master Blender van Chivas Brothers 

persoonlijk uitgekozen. Deze whisky wordt gebruikt voor de samenstelling van de Chivas Regal 18 jaar oud, 

om zodoende een schitterende blend te creëren, toegankelijke en rijk van smaak. 

een warme en zachte afdronk gemarkeerd door rijpe peren en kruiden (peper) en bedwelmende 

bloemen aroma's.

In 1841 kocht James de zaak op en ging zich toeleggen op wijnen en sterke drank. 

Zij droomden ervan een zachte eigen whisky op de markt te brengen die ideaal 

was om met hun vrienden van te genieten. 

James en John begonnen met het bottelen van hun eigen Schotse whisky, dit was 

het begin van hun succes story. 

In 1836 verlieten James en John Chivas hun thuis op het platteland om in 

Aberdeen te gaan wonen. James werd assistent bij een kruidenier voor de verkoop 

van delicatessen, wijn, sterke drank en andere dranken. 

 Intens donker amber. 

breed uitwaaierend, vettig, tonen van mout, rijpe vruchten (peer en appel), daarna aroma's van 

citrusvruchten (sinaasappel, mandarijn) en kruiden (kaneel, kruidnagel).

complex, pure chocolade, daarna een licht bittertje van gemout graan en gedroogd fruit (amandel) 

aroma's van kweepeer, honing en tonen van verse tabak.

James Chivas stierf in 1886. 

Zijn zoon Alexander nam de zaak over en ging verder met het uitdragen van de Chivas Brothers filosofie; namelijk 

het blenden van de beste gerijpte whiskies. 

In 1936 werd het bedrijf een limited liability company, ofwel BV, geregistreerd als Chivas Brothers.

Elke fles is voorzien van een bottelnummer en per jaar worden er maar zeer kleine hoeveelheden van 

gebotteld. De zeer bijzondere 18 jaar oude Speyside maltwhisky's van de beroemde distilleerderijen van 

Strathisla en Longmorn zijn het hart van de Chivas Regal 18 jaar oud. 


