Balmenach 9 yo
The WitC's Bottlings

20/09/2013
Speyside

9 yrs.

Dist. 1999 Bott. 2008

57,00%

Cask Strenght Bottling

€ 62,95
De Balmenach distilleerderij licht vlakbij het dorpje Cromdale met op de
achtergrond de Hills of Cromdale. De naam Balmenach is afkomstig van de
boerderij me die naam waarop de distilleerderij gestart werd.
Balmenach komt uit het Gaelic en betekent “nederzetting in het midden”.
Meadowside Blending Co Ltd. is een bottelaar met een uitstekend aanbod van fijne
single malt scotch whisky's.
James McGregor was jarenlang een whisky smokkelaar en woonde in het plaatsje
Tomintoul. Toen hij toch legaal wilde werken, besloot hij een boerderij te beginnen
en kocht grond en de boerderij vlakbij Cromdale, zo’n 16 km van Tomintoul.
De boerderij noemde hij Balmenach. Hij was in 1824 een van de eersten in de
Speyside die een vergunning aanvroeg om op de boerderij legaal whisky te kunnen
stoken. Na zijn dood ± 1870 geraakte de boerderij en stokerij steeds meer in
verval.

In 1878 keerde de zoon van James, John McGregor uit Nieuw-Zeeland terug naar Balmenach terug.
In 1897 werd begonnen met de vernieuwing en aanpassing van de distilleerderij.
In 1922 werd Mcgregor uitgekocht door drie blenders uit Dundee en daarna werd in 1930 de distilleerderij verkocht
aan Scottish Malt Distillers Ltd. het latere United Distillers.
De distilleerderij werd tijdens Wereldoorlog II gesloten en daarna in 1950 werden de machines op het electrisch net
aangesloten.
Begin van de jaren ’60 werden er 2 stills bijgebouwd en in 1964 werden de moutvloeren vervangen door een
Saladin box. In 1978 werd de boerderij opgeheven en de distilleerderij werd in 1993 gesloten.
In 1997 werd Balmenach gekocht door Inver House en werd de productie in maart 1998 weer opgestart.
In het stillhouse staan 3 wash stills en 3 spirit stills, die met stoom worden verwarmd.
De 6 washbacks zijn gemaakt van Oregon pine en de new sprit laat men op refill vaten rijpen.
Het water om te brouwen haalt men uit de langs de distilleerderij stromende Cromdale Burn.
Voor de koeling van de condensors haalt men via een pijpleiding uit de Aultchuirn Burn.
Deze speciaal voor de 2e WITC (Whisky in the Church) is gebotteld op een Cask Strength van 57 % ABV.

Kleur

licht goud.

Neus

levendig, jeugdig met aroma’s van fruit en menthol en lichte tonen van citroen.
Zeer complex en aangenaam.

Smaak

verrassend met lichte medicinale tonen, fris met aroma’s van aromatische kruiden, iets zuur en lichte
houttonen met op de achtegrond wat chocolade.

Finish

In de afdronk komen eerst de tonen van het hout naar boven en daarna de moutige en heel lichte
rokerige tonen, zachte en behoorlijk lange afdronk.

