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Speyside 5 yrs.

64,90%

€ 53,95

Kleur

Neus

Smaak

Finish
Het is lang, lang, zeer lang ... 

Metaalachtig. Gekarameliseerd fruit, kruiden, donkere chocolade.

De distilleerderij heeft een capaciteit van 10 miljoen liter. De stills zijn 

gebouwd door Forsyths naar het voorbeeld van die van Imperial. De stills 

van Dalmunach zijn echter een slag groter. 

 Amber

 Rozijnen (sherry-invloed), chocolade, melkchocolade, sinaasappel, een vleugje koffie.

 Stroperig, met mooie smaken van gekonfijt fruit, altijd chocolade.

 Verder nog rozijnen en bittere sinaasappel. Hints van melkachtig karamel.

Deze versie begon zijn leven op 15 juni 2015. Voor botteling op 15 maart 2021 kreeg hij een finish op first-fill 

PX sherry quarter cask # 4205A. Hij had toen een vatsterkte van 64.9% en het vat leverde 126 flessen op. Dit 

is een zeer stevige sherrybom. Onze fles heeft het n° 024.

Dalmunach is het nieuwe productiekanon van Chivas Brothers. 

is gelegen in het dorp Carron in het hart van Speyside, dicht bij Cardhu, en 

op redelijke afstand van Knockando, Aberlour, Glenfarclas, Cragganmore 

enz …

"3006 Whisky" is een nieuwe Nederlandse onafhankelijk bottelaar, opgericht door Jop Boer. 

Begonnen als whisky enthousiasteling en verzamelaar heeft Jop inmiddels een aantal vaten gekocht en is hij 

inmiddels begonnen met bottelen. De whisky's zijn gebotteld op vatsterkte en zijn niet koud gefilterd of 

bijgekleurd (zoals het moet). Ondertussen is er onder de naam van "3006 Whisky" al een fantastische reeks 

whisky's neergezet.

Het is gebouwd op de plaats van de voormalige Imperial distilleerderij 

(gesloten in 1998) door Pernod-Ricard.

Natuurlijk wilde de 

innovatieve Pernod Ricard 

Dalmunach pimpen met de 

nieuwste technologie, 

waaronder warmte-

terugwinningstechnologie, 16 

roestvrijstalen washbacks en 

8 stills die onconventioneel 

in een cirkel zijn gerangschikt 

om 'een unieke esthetiek 

voor de toekomst te bieden'.

Dalmunach (2015)
"5 Years"

3006 Whisky

De officiële opening vond plaats in juni 2015, maar de distilleerderij draaide 

al sinds september 2014.


