
Singleton of 

Glendullan

 - Select -

 GOT - House Tully

Speyside

afbeelding: Jumping trout (springende forel)  

woorden: "Family, duty, honor" (Familie, plicht, eer)

15/11/2019

NAS - 70 cl

40%

44,95€ 

Kleur :

Neus :

Smaak :

Afdronk :

tonen van romige vanille, chocolade, boomgaardfruit, zoet en zachte 

specerijen.

In de lange droge afdronk heeft hij tonen van getoast eikenhout en 

gebakken appels.

Aan het eind van de 19de eeuw waren er in het plaatsje Dufftown reeds zes 

distilleerderijen gevestigd. Voor de blendersfirma William Williams & Sons uit 

Aberdeen was dit nog niet genoeg. Ze bouwden in 1897 zodoende nog een 

distilleerderij met de naam Glendullan. 

 goud.

aroma’s van groene appels, bloedsinaasappel, kruidnagel, bessen, 

chocoladekoekjes en vanille-ijs.

De distilleerderij ligt aan de rivier de Fiddich net buiten Dufftown. De naam komt 

van het riviertje “Dullan Water” dat daar in de buurt stroomt. 

Glendullan deed het vanaf het begin zeer goed en was vanaf 1902 hofleverancier 

van koning Edward VII. En is al jaren de belangrijkste leverancier van de malt voor 

de bekende blended whisky Old Parr. 

Na uitgebreide renovaties in 1962 werd in 1972 naast de oude een nieuwe 

distilleerderij gebouwd. Dit gebouw lijkt meer op een kantoor of school dan een 

distilleerderij met een plat dak en zeer grote ramen. De twee distilleerderijen 

werkten destijds als een tandem samen, de spirit werd samengevoegd en voor 

blending gebruikt. 

In 1985 werd de oude distilleerderij ontmanteld en in de nieuwe staan nu 8 washbacks gemaakt van hout uit 

Rusland. De 3 wash stills en 3 spirit stills worden met stoom verhit. 

Voor de rijping van de malt worden zowel sherry, bourbon als refill vaten gebruikt. 

Voor de whiskyproductie als ook voor het koelen van de condensors haalt men het water uit de rivier de 

Fiddich. De Glendullan distilleerderij is een van de grootste distilleerderijen van Diageo en kan niet bezocht 

worden.

Glendullan en House Tully worden verbonden door de kracht van water. House Tully zetelt in Riverrun en 

heerst over The River Lands. Glendullan is gelegen aan de over van de rivier de Fiddich, in de beboste 

heuvels van Dufftown. Vroeger werd alle benodigde energie opgewekt door een waterrad.


