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Speyside 6 yrs.

60,50%

€ 53,95

Kleur

Neus

Smaak

Finish

Inchgower (2015)
"6 Years"

3006 Whisky

Voor een finish werd hij overgestoken op een first-fill Pedro Ximénez quarter cask. Dit vat (nr. 9300379) 

leverde bij botteling op 15 maart 2021, 154 flessen met een vatsterkte van 60.5% op.

De whisky is fruitig, licht en een tikje spicy. Onze fles heeft het n° 110.

Hij verplaatste de oorspronkelijke distilleerderij van zijn oom, die gelegen 

was in de plaats Lintmill (ten zuiden van Cullen) naar de huidige plaats. 

 Het water voor het brouwen 

komt van een bron die in de 

Hill of Menduff ligt. Het 

koelwater haalt men nog 

steeds uit de langs de 

distilleerderij stromende 

Burn of Buckie.

Een beetje bitterheid van groene appel en sinaasappel. 

We hebben echt het gevoel van droog gras.

De vernieuwde distilleerderij werd in 1871 afgebouwd en was destijds een 

model distilleerderij, met complete kuiperij en smederij en ook een 

timmerbedrijf.

Oud goud

Eerst een lichte perceptie van sherry, wilde kruidenthee, zoals brandnetel en daarna een gevoel van 

glucosestroop. De sherry geeft droog fruit en een vleugje chocolade.

Eerst sinaasappel, chocolade en koffie, daarna hints van droge kruiden (kruidenthee).

Jong, maar zeer smaakvol, dat geldt voor deze Inchgower. 

Zijn eerste rijping begon op 11 januari 2015. 

De distilleerderij van Inchgower is in het noordoosten van de Speyside 

gelegen, aan de kust, even ten zuiden van de plaats Buckie. De naam 

Inchgower is afkomstig uit de omgeving, waar de distilleerderij zich bevindt. 

"Gower" heeft in het Schots de betekenis van "tuin".

De distilleerderij (uitgesproken als "inskauwer") werd in het jaar 1871 

gebouwd door Alexander Wilson, een neef van de oorspronkelijke 

oprichter, om de Tochineal-distilleerderij te vervangen.

Er staan in het stillhouse 2 wash stills en 2 spirit stills, die met stoom verhit 

worden. Er staan 6 washbacks, gemaakt van Oregon pine. Het water voor 

het brouwen komt van een bron die in de Hill of Menduff ligt. 


