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 Islay 7 yrs.

59,20%

 40 ppm.              € 125,00

Kleur

Neus

Smaak

Finish

Port Charlotte 
MRC : 01 2010

(Bruichladdich Distillery)

Op 2 mei 2007 publiceerde de directie van Bruichladdich een persbericht dat de 

distilleerderij van Port Charlotte weer heropend zou worden en men onder de naam 

van Port Charlotte Distillery een geheel nieuwe distilleerderij ( time planning year 

2016 )op zo'n 2 kilometer van de Bruichladdich distilleerderij zou gaan bouwen. 

 lang en warm , turf , een beetje medicinaal , droog en wat fruit.

De distilleerderij is gebouwd in 1829 door Colin Campbell op de gronden van de 

voormalige Lochindaal Distillery en was ook bekend onder de naam Lochindaal. Na 

diverse overnames werd de distilleerderij in 1929 gesloten. 

De gebouwen bleven gelukkig intact en dienden als garage en ook als jeugdherberg. 

De warehouses die in de heuvels achter de distilleerderij liggen worden al jaren 

door de Bruichladdich distilleerderij gebruikt. 

Port Charlotte, gedistilleerd bij Bruichladdich Distillery sinds 2001. 

De Port Charlotte distilleerderij ligt in het prachtige plaatsje met de gelijknamige 

naam: Port Charlotte, op het eiland Islay. 

 donker goud.

 frambozen , bosbessen , turf , rook , vanille en zoetigheden.

 verwarmend , levendig ,zoet en rokerig. rood fruit , turf, rook , tabak en eiken zijn fraai met elkaar 

verweven, ook hints van sinaasappel ,perzik, zilt en vanille komen aan bod.

Er wordt bij Bruichladdich reeds sinds 2001, in de oudste stills van Bruichladdich - uit 1881 - door Jim MacEwan een 

heavily peated cask strength Port Charlotte maltwhisky met 40ppm gestookt. 

Port Charlotte MCR :01 is een zwaar geturfde single malt die volledig op basis van Schotse gerst is vervaardigd. 

De spirit rijpt initieel op 50% first-fill vaten van Amerikaans eiken en 50 % second-fill vaten die voorheen Franse 

wijn hebben bevat. De spirit uit beide vaten wordt vervolgens samengevoegd in vaten van Mouton Rotchild ( 

Franse wijn) voor een extra rijpingsjaar.


