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Caol Ila 1999

Islay

Connoisseurs Choise
Gordon & MacPhail

14 yrs.
46,00%
€ 44,95

Caol Ila is een Keltische naam en betekent "Sound of Islay". De distilleerderij is gebouwd
in 1846 en heeft een rijke traditie. Caol Ila staat goed verborgen in een inham vlakbij
Port Askaig op het whiskyeiland Islay. Per boot aangekomen in Port Askaig volgt men de
A846. Niet ver rijdend ziet men een bord aan de linkerkant van de weg, dat de weg wijst
naar het dorpje Coal Ila.
Dit dorpje bestaat uit huisjes, gebouwd door de oprichter van Coal Ila, voor de
weknemers van de distilleerderij in het jaar 1846. Caol Ila, uitgesproken als "kool iela"
komt uit het Gaelic en betekent "Sound of Islay". Het is de naam van het water tussen
de eilanden Jura en Islay. Vanuit het Stillhouse met zijn grote ramen is het uitzicht over
de baai adembenemend.
Na sluitingen en overname's werd de distilleerderij in 1970, op het warehouse na,
geheel afgebroken en in een aantal jaren weer opgebouwd. In 1974 werd de nieuwe
Caol Ila in gebruik genomen, met stills in dezelfde vorm als voorheen, maar alles nu
moderner aangedreven en het productieproces is makkelijker te controleren.

In de distilleerderij staan nu 3 wash stills en 3 spirit stills, die met stoom worden verwarmd.
De 8 washbacks zijn van larikshout. Het rijpen van de new spirit gebeurt bijna uitsluitend op refill vaten. Er liggen
ook wel nieuwe sherryvaten in het warehouse.
Het brouwwater komt uit een meertje "Loch Nam Ban" geheten. Het meertje wordt gevoed door regenwater en
gaat via een pijpleiding naar de distilleerderij. Caol Ila 25 years old kenmerkt zich door de elegante smaak, het
gedoseerde gebruik van turf en de enorme complexiteit.
Vintage: 1990, Bottled: 2013, 1st Fill Sherry Butts+ Refill Sherry Hogshead.

Kleur

goud.

Neus

zoetig, sherry tonen, bacon, peer aroma's en iet wat kruidig.

Smaak

rokerig, zoet, rijpe banaan, jeneverbes.

Finish

een lange mooie finish.

