
27/05/2016

  Lowlands 51 yrs

41,50%

€ 249,00

Kleur

Neus

Smaak

Finish

 North British 1962

Malts of Scotland

North British is de laatste nog actieve stokerij in Edinburgh.

Gelegen aan de eertijds uiterste westrand van Edinburgh, aan The Union Canal 

voor voldoende water voorziening en nabij het spoornet voor transport. 

In 1916 werd de distilleerderij omgebouwd voor de productie van aceton uit maïs, maar dit werd geen succes. Tot 

1993 behoorde de distilleerderij tot de "North British distilleerderij Co Ltd". 

In 1993, werd "Lothian Distillers" opgericht als een joint-venture tussen IDV en Edrington, elk bezit 50% van de 

aandelen. IDV is nu onderdeel van Diageo.

de finish is kort, specerijen en kruidigheid, geflambeerde banaan en verdacht weinig eik, complex en 

delicate grain whisky.

Zij richten de distillery op om op die manier een constante bron te hebben van 

graanwhisky voor hun eigen blends. 

De distilleerderij begon met produceren in 1887. 

North British maakt gebruik van maïs en ook groene mout voor zijn productie 

en was in 1948 de eerste die een Saladin-box gebruikte voor zijn mouterijen.

De North British distillery is opgericht in 1885 door 3 onafhankelijke blenders.

Onze whisky is gedistilleerd in maart 1962 en gebotteld in maart 2013, heeft zijn rijping gehad in een Bourbon 

Hogshead ( 215-250 liter) vatnummer 13017 , heeft een vatsterkte van 41,50° en het vat gaf nog slechts 85 

flessen prijs, onze fles heeft nr 69.

 donker goud.

balsamico, sojasaus, geroosterde noten, vanille, geroosterde eik, veel fruitigheid, geflambeerde banaan, 

zoethout, oud en tegelijkertijd erg levendig.

fruitig, kokos, zachte caramel, kaneel, oud leder, anijs koffie, chocolade, rozijnen,vanille.

Grain Whisky wordt pas interessant als hij oud is, met zijn 51 jaar voldoet deze North British Single Grain whisky 

zeker aan de eis,maar nog belangrijker is dat de kwaliteit exceptioneel is.

Het is de tweede grootste graan-stokerij van Schotland, met een productie van ongeveer 64 miljoen liter per jaar. 

De distillery beschikt over 3 column still die 24 uur per dag in bedrijf zijn.

Naast de grain whisky productie voor de blended whisky (Johny Walker Black Label, J&B Rare, Famous Grouse, 

Chivas Regal, Lang's, Isle of Skye, Cutty Sark en anderen ), maakt North British

 ook andere gedistilleerde dranken zoals gin en wodka.


