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  Arran (Islands) 11 yrs.

54,50%

€ 70,50

Kleur

Neus

Smaak

Finish

Er staan bij Arran nu 3 kilns met daarop pagoda heads, er staan 1 wash- en 1 spirit still, die met stoom verhit 

worden. De 4 washbacks zijn van Douglas pine gemaakt. De new spirit rijpt op refill sherry- en bourbon vaten.

Lang , verwarmend ; de sterke alcohol valt de keel aan.

De distilleerderij is nieuw gebouwd bij het plaatsje Lochranza in een vallei aan de kust 

en is omgeven door prachtige heuvels. 

Arran heeft een lange geschiedenis en de whisky die hier vandaan kwam, had altijd 

een goede reputatie. 

Isle of Arran Distillers is een betrekkelijk nieuw gezicht op de Schotse whisky markt en 

is een van de nog weinig overgebleven onafhankelijke distilleerderijen. In de 19e eeuw 

waren er zo'n vijftig distilleerderijen actief, waarvan de meeste zelfs illegale stokerijen 

waren. 

 koper.

Fruitige neus en licht gejodeerd-gerookt. 

Zoet en fruitig , appel , de invloed van het sherryvat is merkbaar op de neus , honing en toffee.

Zeer peperig die het fruitige verdoezelt. Heerlijke romige smaak , kruidig , honing , peperkoek.

Onze Arran werd speciaal gebotteld voor de Nectar , gedistilleerd in 2006 en gebotteld in 2018 .

Onze Arran is 11 jaar oud en heeft een rijping gehad op een Sherry Hogshead , er zijn 304 flessen gebotteld en 

dit op 54,5°

Daar de new spirit tenminste drie jaar moet rijpen voor het verkocht mag worden. Bij de distilleerderij heeft Harrie 

Currie een mooi restaurant en winkel gebouwd, waar gadgets van de distilleerderij te koop zijn, om toch de nodige 

inkomsten te verkrijgen. Het restaurant staat op de lijst van de top 100 restaurants van Schotland.

De omgeving van de schone zee- en de berglucht zorgen voor een perfect klimaat in het warehouse. Het water dat 

men gebruikt voor het mouten, loopt dwars door de distilleerderij. 

Er loopt nl. een watervalletje langs de rotsen in de ontvangstruimte. 

Het water komt uit een meer, Loch na Davie geheten. 

De distilleerderij werd in Lochranza, op de noordwestpunt van het eiland niet ver van 

de plek waar de oude distilleerderij gestaan heeft, gebouwd. De combinatie van de 

frisse berglucht, een zilte zeebries en de warme golfstroom zijn perfect gebleken voor 

de rijping van de malts.

Arran 11 yrs
2006 - 2018

Private Cask For The Nectar

In 1837 werd de laatste nog werkzame distilleerderij op het eiland Arran gesloten en 

de familie Currie richtte in 1994 de Isle of Arran Distillers op.


