27/09/2019

Port Charlotte PC 12

Islay

Oileanach Furachail
(Bruichladdich Distillery)

12 yrs.
58,70%

( keuze van Johnny Baert )

€ 199,00

De eerste Port Charlotte die door Bruichladdich in de markt werd gezet was de
PC 5 Evolution die daarna jaar na jaar werd opgevolgd door oudere edities , tot
in 2015 de PC 12 de Oileanach Furachail uitkwam. Deze whisky staat synoniem
voor één van de belangrijkste momenten in de geschiedenis van Bruichladdich.
De toenmalige master distiller en whiskylegende Jim McEwan kondigde met
het verschijnen van de PC 12 zijn pensioen aan.
De geschiedenis van Port Charlotte gaat echter veel verder terug dan het
begin van dit millennium, al in 1829 werd Lochindaal opgericht, een
distilleerderij in het dorpje Port Charlotte , oorspronkelijk stond deze stokerij
bekend als Port Charlotte Distillery en qua produktie kon Lochindaal zich
meten aan roemruchte distilleerderijen als Ardbeg en Lagavullin.

De achtste editie in de PC-reeks is wederom exclusief voor travel retail gebotteld. Hij werd in het derde weekend
van januari 2015 geïntroduceerd op de Baltische Zee, aan boord van een schip van Viking Line. De Keltische titel
“Oileanach Furachail” refereert aan de jonge leerling die door zorgvuldige observatie van de oude meester leert
en zich voorbereidt op de dag dat hij niet langer leerling is.
Master Distiller Jim McEwan kennen we allemaal, de “leerling” is Adam Hannett. Hij werkt sinds 2006 samen met
McEwan. De whisky rijpte 12 jaar op een combinatie van bourbon- en sherryvaten en werd in 2014 op een
vatsterkte van 58.7% gebotteld.
Deze Port Charlotte maltwhisky is de zwaar geturfd variant van Bruichladdich en rijpt in de oorspronkelijke,
koele en afgesloten warehouses van de oude Port Charlotte distilleerderij.
Onze PC 12 is gebotteld op 06/12/2014 , er zijn 12000 flessen gebotteld en dit op 58,7 °

Kleur

Glimmende walnoot.

Neus

Eerst uitbundige tonen van rook, zeezout en donker fruit, gevolgd door aroma’s van rozijnen, rijpe
pruimen, toffee, zacht zoet eikenhout en hints van kaneel, gekonfijte citrusschilletjes, dadels, hazelnoot
en gepolitoerd eikenhout.

Smaak

Rijk en mondvullend, sherrytonen van dadels en vijgen combineren prachtig met turfrook en worden in
balans gebracht door honing, limoen en getoast eikenhout.
Op de achtergrond zijn tonen van abrikoos, peer, groene appels en zilte zeelucht subtiel, maar
onmiskenbaar aanwezig.

Finish

De afdronk is lang en rokerig met mooie accenten van zoete gerstemout, dadels en zoethout.

