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 Islands (Orkney) 25 yrs

54,10%

€ 250,00

Kleur

Neus

Smaak

Finish   lange tintelende afdronk, zoet , ziltig en kruidig (zeer complexe whisky).

 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.

 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.

De Highland Park distilleerderij ligt op de Orkney-eilanden ten noorden van 

het vasteland van Schotland.

Deze whisky is gebotteld op 54,1° , er zijn slechts 245 flessen gebotteld. De whisky rijpte in een bourbon 

cask.  Onze fles heeft het n° 38.

 donkergoud. 

zeer frisse aromatische neus , een wandeling door de heide, boterbloemen, ochtenddauw, honing, 

vanille, fruit ( rodige sappige appels perzik) lichte rokerigheid, hooi, dennennaalden , hars ,( complex)

complex en clean, eerst floraal( hooi, gras en bloemen ) , daarna zoet (honing, vanille, nougat) fruitig 

(perzik en ananas, pompelmoes) licht kruidig, kaneel, zoethout en peper.

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.

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-, bourbon- 

en sherryvaten. 

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.

Deze Highland Park 1986-2012 werd gebotteld door Thomas Ewers  voor de Malts of Schotland.

Het vat met nummer : 12053 werd speciaal door Thomas en Luc Timmermans uitgekozen voor de reeks " 

Amazing Cask " een serie "best of the best"

Highland Park 1986
  "Amazing Casks"

Malts of Scotland

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. 

In 1825 is de legale stokerij opgericht. Na vele eigenaren gehad te hebben, is 

in 1937 de Highland Malt Distilling Ltd. opgericht.


