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 Islay 9 yrs.

55,10%

€ 124,00

Kleur

Neus

Smaak

Finish

Cask Exploration Series

(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. 

Port Charlotte

 OLC:01 2010

Een droge aardse turfrook met limoen en vijgen, tonen van vanille, chocolade en wat zout, turf sintels 

geven een laatste vleugje rook.

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. 

 Mahonie.

Heerlijke aardse turfrook en donker fruit ( vijgen en toffee) , daarna perzik, honing en nougat, gebakken 

sinaasappel en gluhweinkruiden. 

Tonen van turfrook, gebrande koffie, chocolade en gemalen zeeschelpen.

Zachte olieachtige textuur, subtiele droogheid, de tonen van het Oloroso -vat en de turfrook bepalen de 

identiteit van de whisky. Een fruitige zoetheid, donkere tonen van tabak,aardse rook en peper.

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. 

Deze Port Charlotte OLC:01 maakt deel uit van de Cask Exploration-serie en is één van de meest ongewone 

bottelingen die ze hebben uitgebracht. Weinig single malts beginnen hun reis oorspronkelijk in zo'n complexe 

combinatie van vaten. Nog minder voltooien hun reis in echte Oloroso sherry hogshead van een mooie Spaanse 

bodega als Fernando de Castilla. 

Deze zwaar geturfde single malt werd in 2010 gedistilleerd en werd afgevuld in verschillende vaten.

30% werd afgevuld in first fill Amerikaanse vaten , 40% werd afgevuld in second fill Amerikaanse vaten , 25% 

werd afgevuld in Vin Doux natuurvaten , 5% werd afgevuld in second fill Syrah vaten.

In 2018 werd de spirit overgebracht in first fill Olorosohogshead en dit voor een periode van 18 maanden.

Deze zwaar geturfde whisky bevat 40 ppm en is gemaakt van 100 % Schots graan uit Invernesshire.


