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  Islay ± 5 yrs.

50,00%

€ 73,95

Kleur

Neus

Smaak

Finish

Zoals met de 2 andere jaarlijks terugkerende bottelingen, Machir Bay en Loch Gorm, wordt een nieuwe editie 

van 100% Islay maar periodiek gebotteld. 

Een beperkt aantal flessen is ieder jaar beschikbaar.

Een lange, zoete aanhoudende afdronk met een zachte veenachtige nasmaak

Anthony Wills bouwde zijn distilleerderij in de leegstaande gebouwen van de 

Rockside Farm, een nog werkzame boerderij aan de afgelegen westkant van 

Islay. 

De wens was om zoveel mogelijk gebruik te maken van lokale ingrediënten 

om een echte oorspronkelijke Islay whisky te maken. 

Na de nodige tegenwerking en tegenslag liep de eerste spirit eind 2005 uit de 

zeer kleine ketels. 

Zoals een echte Islay whisky betaamd wordt er veel turf gebruikt bij het 

drogen van de gerst. Met 50 ppm. turf  wordt Kilchoman één van de zwaarst 

geturfde whisky’s. 

Kilchoman Distillery, opgericht in 2005, is de nieuwste, kleinste en meest 

westelijk gelegen distilleerderij van Islay. 

De 3de Editie van Kilchoman’s 100% Islay is een “vatting” van 4 en 5 jaar oude “Fresh” bourbon barrels. 

Minder dan 10.000 flessen van deze “Limited Edition” zijn wereldwijd verkrijgbaar.

bloemen en delicaat met een mix van zacht fruit en perendruppels.

De veenrook (turf) explodeert in de mond met zoete, zachte, gemengde vruchten. 

Men gebruikt het eigen bronwater van de distilleerderij . 

Dit water komt van de Octofad boerderij, gelegen aan de Rhinns van Islay. 

Met een delicate en bloemige neus met zacht fruit en peren zuurtjes, explodeert de 100% Islay daarna in 

turfrook eindigend in een lange, zoete, kruidige afdronk met een zacht turfvuurtje op de achtergrond.

Kilchoman is één van de kleinste distilleerderijen in Schotland en één van de weinige die nog steeds de 

traditionele methodiek van “floor malting” gebruikt.

100% Islay is uniek vanwege het feit dat Kilchoman de enige distilleerderij in Schotland is waar alle stadia van 

het whisky maken, van het planten van de gerst in de omringende velden, tot het mouten, distilleren, rijpen 

en bottelen van de whisky, plaats vindt op de distilleerderij zelf.

Kilchoman 100% Islay
 3rd release 2013

Op 9 september j.l. werd de allereerste officiële botteling van Kilchoman 

gepresenteerd op Islay. 


