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 Schotland 17 yrs

40,00%

€ 44,95

Kleur

Neus

Smaak

Finish

Islay Mist 17 yo

Blended Scotch Whisky

Men besloot om voor de van ver komende uitgenodigde gasten niet de te stevige 

en zware Laphroaig maltwhisky te serveren, maar een blend samen te stellenvan 

Laphroaig Islay malt whisky met hoge kwaliteit single malts van de Highlands, 

waaronder o.a. die van de Glenlivet distilleerderij en vanzelf mooie grain whisky’s 

(Glen Deveron). 

De Macduff International Ltd. is door drie, voormalige in de whiskyindustrie werkzame directeuren opgericht. 

Tijdens de oprichting namen zij drie bekende merken van de Allied Distillers mee en stichtten een nieuwe Scottish 

Independent Brand Company. Sinds de start van het bedrijf is hun portfolio van merken sterk uitgebreid en 

exporteren ze nu naar zo’n 50 internationale markten. 

In de lange niet te zware afdronk komen de echte Islay karakters weer naar boven met rokerige turf 

aroma’s en tonen van fruit en amandel. 

De beroemde whisky’s van Laphroaig  zijn het hart van deze prachtige Deluxe 

blended whisky. De naam Laphroaig komt uit het Gaelic en betekent "Het mooie 

dal aan de brede rivier". 

In 1826 werd er een vergunning voor 2 stills afgegeven. 

Deze Deluxe Islay Mist is in het jaar 1928 ontstaan ter ere van de 21-jarige 

verjaardagsfeest van de zoon van de Laird of Islay House (Lord Margadale). 

Islay Mist is een blend van mooie op eikenhouten vaten gerijpte oude whisky’s. 

Door de Master Blender met grote zorg uitgezocht, die het volle karakter van de 

vaten afgeven, om zodoende een volle en subtiele blended whisky met de 

karakteristieke eigenschappen van de desbetreffende streken waar de vaten 

gerijpt hebben weer te geven. 

 vol goud. 

 zachte rokerige tonen met aroma’s van fruit, hazelnoten en sultanes. 

 intens met rokerige tonen, turf, en ziltig, aroma’s van amandel. 

Het resultaat viel zo goed in de smaak, dat men besloot om de blended Islay Mist whisky’s op de markt te brengen. 

Nu nog worden ze zeer gewaardeerd en ook in Jim Murray’s Whisky Bible worden ze met hoge scores beschreven.

Islay Mist, een blended whisky met een grote invloed van Laphroaig. 

Stevig geturfd met de specifieke en duidelijke invloeden die direct aan Islay whisky doen denken. 

Deze fraaie 17 years old Islay Mist heeft een onderscheiding van de World Whiskies Award 2008 ontvangen als 

“Beste Scotch Blendend Whisky van alle 13 tot 20 jaar oude whisky”.


