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Highland Park 1992

Islands (Orkney)

Single Cask Reserve
Gordon & MacPhail

21 yrs
52,10%
€ 129,95

De Highland Park distilleerderij ligt op de Orkney-eilanden ten noorden van
het vasteland van Schotland.
Aangekomen per veerpont bij het plaatsje Stromness is het nog zo'n 20
minuten rijden naar de distilleerderij van Highland Park.
De naam is afkomstig van de hoger gelegen heuvels achter de distilleerderij,
dit gebied heette vroeger High Park.
In 1825 is de legale stokerij opgericht. Na vele eigenaren gehad te hebben, is
in 1937 de Highland Malt Distilling Ltd. opgericht.
Er wordt nu zo'n 20% van de productie als single malt gebotteld. De malts
worden in een zeer herkenbare fles gebotteld, in de bodem van deze fles is
de landkaart van de Orkney's gebrand.
In het stillhouse van de Highland Park distilleerderij staan 2 wash stills en 2 spirit stills, die met stoom worden
verwarmd. Tien washbacks zijn gemaakt van Oregon pine en 2 zijn er van larikshout.
Zo'n 20% van de mout is afkomstig van de eigen moutvloeren. De turf voor het drogen van de groenmout komt
van eigen grond, vlakbij de zee. De vaten die men gebruikt voor het rijpen van de new spirit zijn refill-, bourbonen sherryvaten.
Het water voor de bereiding van de whisky komt uit een bron, die in de heuvels boven de distilleerderij ligt en
Cattie Maggie genoemd wordt.
Dit water wordt ook gebruikt voor de inweking van de gerst bij de eigen moutproductie en is rijk aan mineralen
en men haalt het via een pijpleiding naar de distilleerderij.
Het water voor het koelen van de condensors komt van het riviertje de Crantit Burn.
Vintage: 02/09/1992, Bottled: 22/07/2013, Casknumber: 3036, Refill American Hogshead.
Er zijn slechts 68 flessen gebotteld.

Kleur

licht goud.

Neus

complex, groene appel, vanille en licht rokerig.

Smaak

licht kruidig, meloen en chocolade.

Finish

de afdronk is fruitig lang .

