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Port Askaig 30 yo

Islay

Speciality Drinks Ltd.

30 yrs.
45,80%
€ 184,95

Port Askaig is de naam van een havenstadje (nu ja, dorp) aan de
noordoostkust van Islay én sinds kort ook de naam van een nieuwe single
malt whisky.
Denk nu vooral niet dat Islay een nieuwe distilleerderij rijker is, het is
Speciality Drinks Ltd. – de firma achter The Whisky Exchange
van Sukhinder Singh – dat onder deze naam een single malt whisky uit Islay
bottelt.
Als je er de kaart van Islay bijneemt, zie je dat er zich in de buurt van Port
Askaig maar één distilleerderij bevindt, Caol Ila.
Alles wat onder het Port Askaig label wordt gebotteld, is dus in feite
Caol Ila whisky.
De naam is afkomstig van de havenplaats Port Askaig en de distilleerderij
die daar vlakbij ligt met uitzicht op de Paps of Jura …. is dus wel te raden.

De traditionele maar eigentijdse uitstraling van de verpakking en deskundige fust selectie zal ervoor zorgen dat
de whiskies van Port Askaig zeer goed naast de meer gevestigde merken van Islay kunnen staan en zich zullen
bewijzen.
Om ervoor te zorgen dat elke whisky haar oorspronkelijke smaak en karakter behoudt,
wordt de whisky not chill-filtered en worden er geen kleurstoffen toegevoegd.
Deze prachtig zachte en elegante Port Askaig 30 jaar is geen “peat monster” maar een bijzondere
“gentleman” van een Islay maltwhisky.
De whisky kenmerkt zich door zijn krachtige, stoere karakter en het medium gebruik van turf.
In geur en smaak komt duidelijk het complexe rokerige karakter naar voren (duidelijke tonen van houtskool).
Een aanrader voor de liefhebber van een uitgesproken Islay malt.
Elke fles, van de Port Askaig serie, wordt gebotteld in een beperkt aantal partijen, naar verwachting van
ongeveer een jaar voorraad.

Kleur

vol goud.

Neus

Heldere, fruitige start met lichte likeurachtige tonen en eerst veel aroma’s van kamperfoelie dan
komen de Islay karakters naar boven met tonen van een vreugdevuur (as), nat zand en toen van hout.
Daarna meer en meer aroma’s van de kust met tonen van marsepijn, theeblaadjes en rijpe appels.

Smaak

zacht, elegant en zelfs licht zoetig met tonen van likeur, ziltige oesters en limoen, dan aroma’s van
nootmuskaat en kamperfoelie en niet te zware turf tonen.

Finish

lang, met heldere rokerige en iets bittere tonen, op het eind aroma’s van appel en kruiden.

