
Ardmore 2013 

Bottled for 5th Anniversary of Maltoyama Japan  

Sherry Butt 

Asta Morris 

 

Highlands 

01/02/2019    

5 years old 

56,90% ABV. 

€ 65,00 

De Ardmore distilleerderij is gelegen tussen de dorpjes Insch en Ken-

nethmount in de Highlands vlakbij de spoorlijn van Aberdeen naar Elgin. 

De naam van Ardmore is afkomstig uit het Gaelic en betekent "Big Head-

land" vertaald is dit "grote kaap of landtong".  

William Teacher & Sons ,een bekende familie van blenders kochten in 

1895 hier de grond en in 1897 werd met de bouw van de distilleerderij 

van Ardmore gestart. Door de goede ligging van deze grond met vol-

doende water en in de nabijheid van de spoorlijn voor de aanvoer van 

kolen en gerst en de afvoer vande malt. 

 

In het jaar 1898 begon de distilleerderij met het produceren.  

In 1958 werd de capaciteit van Ardmore na verbouwingen verdubbeld 

en in 1975 werden er ook nog vier stills bijgeplaatst.  

 

Bij de Ardmore distilleerderij worden de 4 wash en de 4 spirit stills nog 

op de traditionele manier verwarmd met een onder de stills direct ge-

stookt kolenvuur.  

De stills zijn derhalve voorzien van een dikke bodem, om het aanbranden van de vaste stoffen te voorko-

men draaien over de bodem van de wash stills ijzeren kettingen. Bij Ardmore distilleerderij zijn de 14 

washbacks gemaakt van Oregon Pine, ook heeft men voor het repareren van de gebruikte vaten een ei-

gen kuiperij om de vaten weer voor hergebruik te herstellen. Voor de rijping 

gebruikt men zowel sherry,-ex bourbon,- als refill vaten. Het water dat gebruikt 

wordt voor de bereiding van de malt haalt men uit 14 verschillende waterbron-

nen. 

 

Onze Ardmore is gedistilleerd in 2013 en gebotteld in 2018 , hij werd gebotteld 

voor Maltoyama ( Japan) op 56,9° , er werden 237 flessen gebotteld , het cask 

nummer is AM033 , de rijping gebeurde op sherry butt’s vaten. 

Kleur : 

Geur : 

 

Smaak : 

 

Afdronk : 

 

Mahonie 

Sherry , lichte turfrook , gekonfijt fruit 

 

Zeer lekkere sherrytonen, de alcohol komt lichtjes op de voorgrond 

 

Mooie lange afdronk  

 


