
Clynelish

 - Reserve -

 GOT - House Tyrell

Highlands (Northern)

afbeelding: Rose (roos)  

woorden: "Growing Strong" (sterk groeiend)

15/11/2019

NAS - 70 cl

51,2%

59,95€ 

Kleur :

Neus :

Smaak :

Afdronk :

vol en dik, met tonen van tropisch fruit en gedroogde Spaanse ham.

 de afdronk is droog en levendig.

De Clynelish distilleerderij bevindt zich in het noorden van Schotland 

vlakbij de plaats Brora. 

Rijdend op een zijweg van de A9 ligt Clynelish links en de distilleerderij van 

Brora aan de rechterkant van de weg. 

De naam wordt als "Klein Liez" uitgesproken. 

In de Clynelish distilleerderij staan 3 wash en 3 spirit stills, die met stoom 

gestookt worden. De washbacks zijn van larikshout. 

Voor de rijping van de new spirit worden bourbon, sherry en refill vaten 

gebruikt.

  goud.

eerst aroma’s van meubel- en bijenwas, vervolgens fruitigheid van 

papaya, guave en mango en eindigend met romige vanille en vers 

volkorenbrood. 

In 1968 werd er naast de oude Clynelish (Brora) distilleerderij een nieuwe 

distilleerderij gebouwd. De oude distilleerderij ging zich bezighouden met 

het stoken van peaty malt, zoals de turfhoudende Islay malts. 

De bedoeling was dat de oude Clynelish de productie van Caol Ila zou gaan 

overnemen. 

De nieuwe distilleerderij zou daarentegen doorgaan met het produceren 

van de malt, zoals al jaren bij de oude gewoon was. 

In mei 1983 sloot Brora voorgoed en het warehouse en de fillingstore 

doen nu dienst voor de nieuwe Clynelish. 

Men haalt het water voor het koelen alsook het water voor het brouwen, via een pijpleiding, uit het riviertje 

de Clynemilton Burn. Dit riviertje stroomt net ten noorden van de distilleerderij de Noordzee in. De Clynelish 

malt wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de blended whisky's.

Clynelish is gelegen aan groene weiden en golvende heuvels, met uitzicht op zee. 

Hetzelfde geldt voor de Reach, de weelderige en vruchtbare regio van Westeros, waar het House Tyrell over 

regeert. De whisky is de enige in de serie die op vatsterkte is gebotteld, namelijk 51.2%.


