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 Speyside 18 yrs

43,00%

€ 64,95

Kleur

Neus

Smaak

Finish

Balmenach - The Maltman

De stevige afdronk is licht drogend, maar dit wordt meer dan gecompenseerd door de fruitige accenten. 

Balmenach komt uit het Gaelic en betekent “nederzetting in het 

midden”. Meadowside Blending Co Ltd. is een bottelaar met een 

uitstekend aanbod van fijne single malt scotch whisky's. 

Dit familiebedrijf heeft persoonlijke service en toewijding t.b.v. 

het nastreven van de beste kwalitet hoog in het vaandel staan en 

garandeert dat hun selecties whiskykenners wereldwijd zullen 

verrassen. 

Hun hoofdkantoor is gevestigd in Glasgow en hun single malts en 

blended whisky worden slechts aangeboden door een kleine 

selectie whiskyspeciaalzaken over de hele wereld. 

De Balmenach distilleerderij licht vlakbij het dorpje Cromdale met 

op de achtergrond de Hills of Cromdale. 

De naam Balmenach is afkomstig van de boerderij me die naam 

waarop de distilleerderij gestart werd. 

 goud

fris met tonen van bloemen en fruit, met name appel en perzik. Honing en een lichte granigheid maken 

het compleet.

olie-achtige aanzet met licht bittere tonen van noten, koffie en zoethout. Mooi in balans gebracht door 

de honing en het fruit. 

Voor deze whisky’s zijn de beste vaten geselecteerd, ongefilterd, unchill filtered en niet gekleurd met karamel. 

Deze 18 years old The Maltman botteling is gebotteld op 43% alc.

In het stillhouse staan drie wash stills en drie spirit stills, die met stoom worden verwarmd. 

De zes washbacks zijn gemaakt van Oregon pine en de new sprit laat men op refill vaten rijpen. 

Het water om te brouwen haalt men uit de langs de distilleerderij stromende Cromdale Burn. 

Voor de koeling van de condensors haalt men via een pijpleiding uit de Aultchuirn Burn. 

Er is nog geen standaard maltwhisky van Balmenach. Wel komen er soms oude bottelingen op de markt en zeer 

speciale limited editions .


