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18 yrs.
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€ 189,75

De Distilleerderij Mortlach ligt aan de rechterkant van de weg de A920 als je vanuit
Dufftown rijdt. Het riviertje de Dullan, officiëel de "Dullan Water" geheten,
stroomt vlak langs de distilleerderij en mondt uit in de rivier de Fiddich, iets
verderop.
De naam Mortlach komt uit het Gaelic en betekent " schaalvormige vallei".
Mortlach was de eerste distilleerderij die rond het plaatsje Dufftown gebouwd is,
nl. in 1823. De tweede was Glenfiddich, die door William Grant gebouwd is, die
manager was bij Mortlach.
Mortlach distilleerderij, gebouwd in 1923 en in 1897 door de zoon van de
oprichter Cowie uitgebreid met 3 nieuwe stills.
In 1923 werd de distilleerderij verkocht aan U.D.V. en in 1964 werd er een geheel
nieuwe distilleerderij gebouwd met daarin de originele stills.

Er wordt dan ook bij Mortlach een zeer speciale distillatiemethode gebruikt. Door deze speciale manier van
distilleren is de malt zeer geliefd bij blenders, die ze voor hun exclusieve blends gebruiken.
ls alle distillaten van de verschillende spirit stills op hun eigen aparte manier gedistilleerd zijn, worden ze
vervolgens in één spirit reciever met elkaar vermengd . Daarna wordt de new spirit in de houten vaten (zowel
sherry-, bourbon- als refill vaten) afgevuld voor de rijping.
Uit verschillende bronnen in de Conval heuvels haalt men het brouwwater. Het koelwater komt uit de rivier de
Dullan. De distilleerderij Mortlach kan men niet bezoeken.
Deze fles is een Hunter Laing botteling, gerijpt op een sherry vat.
Er zijn slechts 242 flessen gebotteld, deze fles heeft het nummer 15 en is in mijn bezit. (Patrick R.)
Distilled : 09/1992
Bottled : 04/2011
Sherry Butt.

Kleur

amber.

Neus

gepolijst hout, kruidig, notencake en gekaramelliseerde sinaasappel.

Smaak

stroperig, rijk gekruid, gebrande sinaasappel.

Finish

lang, kruidig, sinaasappel, chocolade en geroosterde malt.

