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 Highlands 35 yrs

51,50%

€ 201,30

Kleur

Neus

Smaak

Finish  lang, zoethout, cappucino en zachte moutsuiker.

"Glen" is afkomstig uit het Gealic en betekent "dal of vallei" en "Cadam" is 

waarschijnlijk afkomstig van de vlakbij gelegen Cadam Estate. De vertaling 

van Glencadam is dus "vallei van Cadam". 

George Copper, de toenmalige eigenaar van Cadam Estate, heeft de 

distilleerderij Glencadam na het invoeren in 1823 van het vergunningsstelsel 

in 1825 opgericht. 

Na diverse overnames werd de distilleerderij in 1891 gekocht door Gilmour 

Thomson & Co uit Glasgow.

De distilleerderij van Glencadam ligt in het oostelijk deel van de Highlands 

vlakbij de plaats Montrose iets ten noorden van het plaatsje Brechin. 

 goud.

 zoet, citrus, suikersiroop en moutig.

 munt, expresso, gemalen suiker en kruidig.

Dist. 06/1978, bott. 08/2013 , caskn° DL 9952, refil hogshead.

In 1954 werd Glencadam verkocht aan George Ballantine & Sons, nu behorend bij een der grootste drankengiganten 

ter wereld Allied Domecq Limited. Die besloten de Glencadam distilleerderij in 2000 te sluiten. In mei 2003 werd de 

distilleerderij van Glencadam gekocht door Angus Dundee Distillers. 

Deze fles is een Douglas Laing botteling onder het label van Old Particulare Cask, dit is de nieuwere versie van Old 

Malt Cask voor Fred Douglas Laing. Er zijn slechts 132 flessen gebotteld.

Voor de rijping van de whisky worden bijna uitsluitend refill vaten gebruikt. 

Het water dat men voor de bereiding van de whisky gebruikt komt via een pijpleiding uit het nabijgelegen meertje met 

de naam Loch Lee. 

Het water voor het koelen van de condensors haalt men uit de Unthank Spring en de Barries Burn. 

De malt die bij de distilleerderij van Glencadam wordt geproduceerd wordt voor zo'n 98% voor blended whisky's 

gebruikt. 

In 1827 werd de distilleerderij reeds overgenomen door David Scott, die tot 

1837 de eigenaar bleef. 

 Glencadam 1978
   Old Particular Cask

   Douglas Laing

Er staan in de distilleerderij 1 wash still en 1 spirit still, die beiden met stoom verhit worden. 

Er zijn 6 washbacks, 2 ervan zijn gemaakt van roestvrij staal en 2 zijn er gemaakt van een zacht soort staal, "corton 

steel"  genaamd. 


