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  Islay NAS

48,00%

 ( bottled 2016) € 86,40

Kleur

Neus

Smaak

Finish  Korte, droge afdronk en een lange, zoete nasmaak.

Na ongeveer 8 minuten zie je aan de rechterhand van de weg een bord 

met de naam van de distilleerderij erop - Laphroaig.

De naam Laphroaig komt uit het Gaelic en betekent "Het mooie dal aan 

de brede rivier". Geniet er puur van als liefhebber, of voeg er wat 

zuiver water aan toe.

De distilleerderij van Laphroaig (uitgesproken als "La Froig") staat aan 

de zuidkust van het eiland Islay. Na aankomst met de veerpont in Port 

Ellen volgt je de A 846 richting de Ardbeg distilleerderij. 

 diep goud, door de distilleerderij zelf beschreven als donker mahonie

 Rijk en gerookt met zeemineralen met een vleugje as en bittere chocoladedruppels. 

 Rijke turfsmaak met een scherpe chilismaak, krachtig & rokerig.

In het stillhouse van Laphroaig staan 3 wash en 4 spirit stills. Een van de spirit stills is echter twee keer zo groot, 

daar er geen ruimte meer was om de vijfde er te plaatsen van de zelfde maat. 

De stills worden met stoom verwarmd. De 6 washbacks zijn van roestvrij staal.

De eigen mouterij van Laphroaig levert zo'n 20% van de productie, de rest wordt bij Port Ellen gekocht. De gerst, 

die op de moutvloer ligt te ontkiemen wordt om de acht uur elektronisch gekeerd.

Op de etiketten van de maltwhisky's van Laphroaig staat de tekst " The most richly flavoured of all Scotch 

whiskies", wat het karakter van deze mooie Islay maltwhisky's aangeeft.

Sinds 1815 is elke Distillery Manager bij Laphroaig de bewaarder van het ambacht om de rijkste single malt ter 

wereld te maken. In de loop der jaren heeft elk van hen zijn vaardigheden en tradities doorgegeven aan de 

volgende generatie om deze nalatenschap voort te zetten. 

Om deze kennisoverdracht te eren heeft onze Distillery Manager John Campbell Laphroaig LORE gecreëerd, de 

rijkste Laphroaig ooit. ‘Lore’ is het mondeling overdragen van vaardigheden en tradities.

 Er wordt zelfs gezegd dat dit de meest smaakvolle Laphroaig whisky is.

Laphroaig Lore, deze uiterst smaakvolle islay is mogelijk de meest volle Laphroaig uit de collectie met een 

bijzondere lagering op Quarter cask, Sherry Cask en Peated cask !! Deze whisky heeft een fijne gepeperde of 

wel "spiced" bite in de mond en een licht zoete afdronk wat deze islay speciaal maakt en gewild. De whisky is 

redelijk gelimiteerd en waarschijnlijk beperkt verkrijgbaar. 

Een smaakbeleving dat zo onvergetelijk is net als het 200 jarig bestaan van Laphroaig

 Laphroaig Lore

Quarter cask, Sherry cask & Peated cask

Laat hem over je tong rollen, geniet van alle smaken en aroma's. Sluit 

je ogen en luister naar de golven die tegen de kade van Laproaig kapot 

slaan en zie de prachtige leegte van de brede baai. Dit is Laphroaig van 

het eiland Islay.

De turf komt van eigen grond die ten noorden van de distilleerderij ligt. Laphroaig gebruikt uitsluitend ex-

bourbonvaten. Kilbride Loch heet het meer waar men het water via een pijpleiding naar de distilleerderij brengt.


