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  Islay 25 yrs.

52,10%

 ( Blended Malt ) € 199,50

Kleur

Neus

Smaak

Finish

Big Peat 1992
" The Gold Edition "

" The Vintage Series "

Douglas Laing

Door het veelvuldig intekenen op lageringen waar hij handel in zag hebben de 

gebroeders Laing nu nog schitterende oude voorraden, die door pa's vakkennis 

zorgvuldig geselecteerd waren. 

Stewart gaat verder met zijn twee zoons Scott en Andrew (de mannen achter Edition Spirits) onder de naam Hunter 

Laing. Zij hebben o.a. de merken Old Malt Cask en Old & Rare meegekregen. 

 lang en verwarmend , zoet en rook.

De basis van het succes en de prachtige oude voorraden single malt whisky's zijn 

aan de slimheid van vader Douglas te danken. 

Hij bleek een neus te hebben voor goede whisky en na 1945 begon Douglas Laing 

in de whisky business. 

Douglas Laing & Co werd als familiebedrijf opgericht in 1950 door Fred Douglas 

Laing. De Managing Directors, Fred en Stewart Laing zijn nu de eigenaars van het 

familiebedrijf, dat als één van de top 3 onafhankelijke bottelaars van Schotland 

wordt beschouwd. 

 donker goud.

 rook, turf , rubber, fruitig (perzik,banaan en appel ) honig , mooi in balans.

 rook , lichte turf , zoethout , honing , zacht , kruidig , lichte peper - smaak , karamel.

Category: Blended Malt

Bottler: Douglas Laing             Bottling Serie: The Vintage Series

Vintage: 1992                              Bottled: 2017

Casktype: Oak Casks                Number of bottles: 3000

Strenght: 52,1 % Vol.               Size: 700 ml.

Fred en dochter Cara gaan door onder de naam Douglas Laing, met merknamen als Provenance, Director’s Cut, Old 

Particular en de regionale blended malts. 

De scheiding is overigens in goede harmonie verlopen, van de voorraad kregen beide broers keurig ieder de helft.

Als gevolg van onenigheid over opvolgingskwesties besloten Fred en Stewart in 

2013 uit elkaar te gaan. 


