
Oban

 - Bay Reserve -

 GoT - The Night's Watch

Highlands (Western)

voorziening: Oath for the Night’s Watch

(Eed voor de nachtwacht)  

woorden: "I am the sword in the darkness"

(Ik ben het zwaard in de duisternis)

15/11/2019

NAS - 70 cl

43%

79,95€ 

Kleur :

Neus :

Smaak :

Afdronk :

1.tonen van was, bessentaart, zwarte bessen, zoethout, cacao, 

getoast eikenhout, gekonfijte citrusschilletjes, kruidnagel en kaneel.

2. zoetig en wat gekruid. Karamel en een zweem van geblakerd 

hout vallen het meest op.

1. In de lange afdronk heeft hij tonen van donker fruit.

2. De afdronk is zoetig met lichte invloeden van de kust.

Oban is de meest westelijk gelegen distilleerderij van het vasteland in 

Schotland. De plaats Oban ligt aan de Oban Bay en vanaf Oban vertrekken 

vele pontjes naar de eilanden die voor de westkust liggen. De naam Oban 

is afkomstig van het omliggende gebied, dat de naam "An Ob" droeg. Dit 

betekent "Little Bay" (kleine baai van grotten). Deze grotten waren prima 

schuilplaatsen voor de illegale stokers. 

  goud.

1. eerst aroma’s van geitenkaas en hooi, gevolgd door cacaopoeder, 

zwarte kersen, mentol & was. 

2. fruitig en rijk, kersen en sinaasappelzeste vullen elkaar fraai aan. 

De oprichters van de plaats Oban, de familie Stevenson, bouwde in 1794 

ook de distilleerderij. 

De plaats Oban is sinds de eerste trein in 1880 de plaats aandeed een zeer 

grote toeristische trekpleister. 

Na vele sluitingen en verbouwingen werd de produktie in 1972 na een 

grote renovatie hervat.

 In het stillhouse staat nu 1 kleine wash en 1 spirit still, beiden verhit met 

stoom. De 4 washbacks zijn van Oregon pine en Europees larikshout. 

Voor de rijping gebruikt men uitsluitend refill sherryvaten. 

Het water voor de bereiding van de malt is afkomstig van Loch Gleann a' Bhearraid en komt via een pijpleiding 

naar de distilleerderij. Dit meer wordt door regenwater van de hoger gelegen bergen gevoed. De malt wordt 

hoofdzakelijk gebruikt voor blends.

Oban ligt op de grens van de westelijke Highlands en de Schotse eilanden. Dat is de overeenkomst met 

Castle Black, de thuishaven van The Night’s Watch. Het is gelegen op de grens van Westeros en het land 

achter The Wall. 

Een prachtige Oban met een fijne balans tussen rijke fruitigheid en drogende kruidigheid.


