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  Islay 12 yrs.

55,40%

€ 215,00

Kleur

Neus

Smaak

Finish

Ardbeg 12 yo.
The Nectar of the Daily Dram

Deze mout is nog steeds het meest turfhoudend van het eiland. In 1996 is de Ardbeg weer gesloten maar in 1997 

door de huidige eigenaar geopend onder leiding van de toenmalige manager Stuart Thomson, die zijn sporen bij 

Glenmorangie reeds verdiend had als mash man. 

De legale distilleerderij werd door John McDougall gesticht, waarschijnlijk in 1815. 

De eerste schriftelijke documentatie over het legale Ardbeg stamt uit 1817. Tot 

1959 was de distilleerderij familiebezit.

  lange afdronk op zoete turfrook.

De naam Ardbeg komt uit het Gaelic en zou genoemd zijn naar een klein dorp in 

het verre verleden en betekent "small headland" of wel "kleine landtong of kaap".

De oorsprong van de distilleerderij is terug te voeren naar het jaar 1794. 

Toentertijd was Ardbeg een illegale distilleerderij, maar de productie moest 

gestaakt worden na een inval door douanebeambten, die in Schotland waken 

over de accijnsbelastingen. 

Het eiland Islay ligt ten zuid westen van Schotland. De distilleerderij Ardbeg ligt 

aan de zuidkust van Islay, van de plaats Port Askaig via Bowmore en Port Ellen en 

daarna naar Ardbeg distilleerderij. 

 goud.

zeer cleane en minerale neus, natte aarde , kalk, gras, turf , zilt, zeelucht en een beetje fruit( peren en 

kruisbessen.

stevig, rokerig start, daarna zoets ( vanille, zoethout en marsepein ) vervolgens kruiden, citrus en wat 

ziltig.

In het stillhouse van Ardbeg staan 1 wash still en 1 spirit still, die met stoom verwarmd worden. 

De stills zijn bijna even groot, bij andere distilleerderijen zijn de spirit stills meestal kleiner dan de washstills en de 

stillman van Ardbeg moet eerst tweemaal een eerste distillaat distilleren om de spirit geheel te kunnen vullen. 

Ardbeg is tussen 1981 en 1989 voor verbouwingen gesloten geweest. De moutvloer werd toen ook niet meer 

gebruikt en Ardbeg betrekt het mout nu van buurman Port Ellen. 

De rijping van de new spirit van Ardbeg vindt plaats op nieuwe en refill bourbon vaten. 

Het water om te brouwen komt via een pijpleiding uit een meertje "Loch Uigeadail" geheten. 

De productie van Ardbeg wordt uitsluitend als non chill-filtered single malt op de markt brengen.

Sinds de oprichting in 2006 is The Nectar of the Daily Dram steeds op zoek naar de beste distillaten.

Onze Ardbeg 12y werd gebotteld op 55,4°.

Distilled: 1998            Bottled: 2011.


