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 Speyside NAS

43,00%

€ 88,95

Kleur

Neus

Smaak

Finish

 
 Glenrothes

 - Three Decades -

In 1989 werd het stillhouse geheel vernieuwd en het aantal stills uitgebreid, 

waarna er in 1989 nog 2 stills bij kwamen.

De afdronk is tamelijk lang, zacht, medium zoet met kruidige tonen. Zeer aangenaam.

De Burn of Rothes "ontmoet" ten noordoosten van de plaats Rothes "het water" 

van de rivier de Spey. Glenrothes geeft de plaats aan waar de distilleerderij 

gebouwd is, nl. in het dal van de Burn of Rothes. 

De distilleerderij is gebouwd in 1878. 

Op 15 mei 1922 ging 200.000 gallon whisky verloren door een brand in warehouse 

No 1. 

De Glenrothes distilleerderij is gevestigd ten zuiden van de plaats Rothes. 

De Burn of Rothes, die zijn oorsprong in de Mannoch-heuvels vindt, stroomt dwars 

door het terrein van de distilleerderij. 

"Rothes" betekent vrij vertaald "ontmoeting van het water". 

De vintage 1978  werd gekozen als "World's Best Speyside Malt" op de 2008 World Whisky Awards waar hij werd 

omschreven als "grote complexiteit, veel evenwicht en karakter met aroma’s van sinaasappelen en veel tonen van 

munt, heerlijk bloemige en aardse Glenrothes. 

De oudste vintage gebruikt is die uit 1971 de jongste is uit 1998.

 amber. 

 tonen van vanille, honing, sorbet, schillen van gemixed fruit en potlood slijpsel. 

 zoetige aroma’s van vanille van het hout, sinaasappel met tonen van kruiden (kaneel). 

De vintage 1991  geeft aroma’s van bessen fruit en romige butterscotch, een kalmerende, rustgevende dram. De 

vintage 1985  heeft een grotere complexiteit en delicatesse met zachte honingzoete tonen van het eikenhout en 

middellange zoete afdronk. 

Er staan nu 5 wash stills en 5 spirit stills in het stillhouse van Glenrothes, de 20 washbacks zijn van Oregon pine 

gemaakt. Voor de rijping gebruikt men zowel refill vaten als ex bourbon- en sherry vaten. Voor het herstellen van 

de vaten heeft men een eigen kuiperij.

Van de bron met de naam The Lady's Well betrekt men via een pijpleiding het brouwwater. 

Om de condensors te koelen pompt men het water uit het riviertje de Dounie Burn. 

Deze Glenrothes “Three Decades” is samengesteld uit vintages van voorheen reeds gebottelde whisky’s van drie 

decennia (waaronder de Vintage 1991, Vintage 1985 en Vintage 1978 ). 

Deze 3 zijn uniek van smaak en karakter en reeds zeer zeldzaam. 

Iedere vintage toont op zich het specifieke karakter van de Glenrothes distilleerderij . 

Geselecteerd uit de beste vaten van de productie van één bepaald jaar. 

Rondom de distilleerderij liggen oude landerijen van de Brauchhill farm. 

Op deze landerijen liggen 4 bronnen, die eigendom van de distilleerderij zijn. 


