
Glenburgie 2008 - 2018 
 Foursquare Rum Finish 

 Asta Morris 

 

Speyside 

01/02/2019    

10 years old 

52,00 % Vol. 

€ 65,00 

 De Glenburgie distilleerderij ligt in de Speyside tussen de plaatsen  

Forres en Elgin met uitzicht op de Morray Firth.   

Rond 1829 begon een zekere Paul William whisky te distilleren , hij 

noemde de distilleerderij Kilnflat en was eigenaar tot 1871, in 1878 stop-

te de distilleerderij met produceren, Charles Hay nam de distilleerderij 

over en veranderde de naam in Glenburgie.  
 

In 1936 werd Hiram Walker (Allied distillers) de nieuwe eigenaar. 

De distilleerderij werd direct volledig gerenoveerd en verbouw , waarna 

de capaciteit in 1958 werd verdubbeld. Ook verwijderde men in 1958 de 

moutvloeren en er werden washbacks en 2 Lomond stills bijgebouwd. 

De malt die in deze Lomond stills werd gestookt bracht men onder de 

naam Clencraig  op de markt. Dit was de achternaam van de toenmalige 

directeur van Ballentines. De Lomond stills werden weer in 1981 door 

gewone pott stills vervangen. 
 

In het stillhouse van de Glenburgie distilleerderij staan nu twee wash-

stills en twee spirit stills, die alle met stoom verhit worden.  

Er staan dertien washbacks, daar zijn er zes van Schots eiken gemaakt en zeven van roestvrij staal. 

De new spirit rijpt op refill en hoofdzakelijk op bourbon vaten. 
 

Het water dat voor de bereiding van de malt gebruikt wordt haalt 

men uit verschillende bronnen op de Burgie Hill. Het leeuwendeel 

van de malts wordt gebruikt voor de blends van Ballentine's. 
 

Onze Glenburgie is gedistilleerd in 2008 en gebotteld in 10/2018 ,  

er werden 237 flessen gebotteld op 52°. 

Het vatnummer is AM116 , de whisky heeft een “ex-Rasta Morris 

Foursquare 2004 Rum Finish” gehad. 

Kleur : 

Geur : 

 

Smaak : 

 

Afdronk : 

 

Licht goud. 

Rozijnen , rum , bruine suiker en lichte tonen van vanille 

 

Kruidnagel , fruitig , chocolade en kaneel 

 

Medium afdronk 


