
Caperdonich 1995 - 2015 

Bourbon Cask 

Asta Morris voor Gaiaflow, Caperdonich "Kusatsu" 

 

Speyside 

01/02/2019    

20 years old 

48,00 % Vol 

± € 160,00 

De Caperdonich distilleerderij werd in 1898 gebouwd.  
 

In eerste instantie was de naam simpelweg Glen Grant 2, want van 

meet af aan was Glen Grant de absolute nummer 1.  
 

 James Grant was de oprichter van beide distilleerderijen. De twee 

distilleerderijen ,tegenover elkaar gelegen ,waren vroeger door een 

pijplijn met elkaar verbonden, die in die tijd door de bewoners van 

het plaatsje Rothes de "whisky pijp" werd genoemd.  
 

 Het verhaal doet de ronde ,dat de bewoners van Rothes graag een 

stukje omliepen om in de pijplijn een gat te boren en zodoende aan 

hun gratis whisky te komen.   

Rond de eeuwwisseling werd de produktie van whisky op een laag 

pitje gezet als gevolg van crisis en slechte verkopen. De produktie 

werd tussen 1902 en 1965 zelfs totaal stopgezet.  

Na 1965 werd de Caperdonich distilleerderij door "The Glenlivet and 

Glen Grant Distillers Ltd" overgenomen en gerestaureerd. Als gevolg 

van wetgeving werd de naam in Caperdonich veranderd. Twee distil-

leerderijen met de dezelfde naam was niet langer toegestaan.   

In 1967 werden er twee nieuwe stills bijge-

plaatst en de distilleerderij werd gemoderniseerd. Dit was goed voor twee jaar , 

in 1977 werd de distilleerderij door Seagram overgenomen en in 2001 volgde de 

overname door Pernod Ricard. In 2002 werd Caperdonich gesloten en tot afgrij-

zen van de vele liefhebbers in 2010 gesloopt.   

Onze Caperdonich is gedistilleerd in 1995 en gebotteld in 2015 , er zijn 302 fles-

sen gebotteld en dit op een sterkte van 48° , de rijping gebeurde in een bourbon 

cask , met als cask nummer AM 021. 

Kleur : 

Geur : 

 

Smaak : 

 

Afdronk : 

 

Donker goud 

Mineralen zoals kalk, een frisse geur, witte perzik, weinig kruidig.   

Een zeer complexe whisky , fruitig en vanille. 

Pittig, maar een beetje droog, witte perzik en mout zoetheid, zoethout.  

Vanille, lichte tonen van het hout , zacht en tonen van kruidnagel. 

Medium lang, mout-zoetheid, witte perzik, gevolgd door bananen en citrus.  

Zeer mooie afdronk. 


