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Islay 12 yrs.

60,70%

€ 75,95

Kleur

Neus

Smaak

Finish  De afdronk is lang en complex met tonen van framboos, tijm en rietsuiker.

Na sluitingen en overname's werd de distilleerderij in 1970, op het 

warehouse na, geheel afgebroken en in een aantal jaren weer opgebouwd. 

 Bleek goud.

 Aroma's van natte pleisters, jodium, vuursteen, ananas, zoete citroen, turfrook en as.

 Heerlijk medicinaal en rokerig, verrijkt door tonen van citroen, nectar, boterbloem en kruidig 

eikenhout.

Caol Ila is altijd goed zegt men wel eens. Maar van deze versie worden wij toch wel heel erg vrolijk. 

Heerlijk puur, niet te veel houtinvloed en perfect geïntegreerde alcohol, geweldig. 

Caol Ila, uitgesproken als "kool iela" komt uit het Gaelic en betekent "Sound 

of Islay". Het is de naam van het water tussen de eilanden Jura en Islay. 

Vanuit het Stillhouse met zijn grote ramen is het uitzicht over de baai 

adembenemend.

De distilleerderij is gebouwd in 1846 en heeft een rijke traditie.

Caol Ila staat goed verborgen in een inham vlakbij Port Askaig op het 

whiskyeiland Islay.

In 1974 werd de nieuwe Caol Ila in gebruik genomen, met stills in dezelfde 

vorm als voorheen, maar alles nu moderner aangedreven en het 

productieproces is makkelijker te controleren.

Caol Ila (2007)
"12 Years"

3006 Whisky

De whisky werd gedistilleerd 18 december 2007. 

Vervolgens rijpte hij 12 jaar op refill hogshead n° 322188.

 Botteling volgde op 9 maart 2020. Het vat leverde 254 flessen op met een cask strength van 60.7%.

Onze fles heeft het n° 136.

Het dorpje Caol Ila bestaat uit huisjes, gebouwd door de oprichter van Caol 

Ila , voor de werknemers van de distilleerderij in het jaar 1846.

In de distilleerderij staan er 

nu 3 wash stills en 3 spirit 

stills, die met stoom worden 

verwarmd. 

De 8 washbacks zijn van 

larikshout, het brouwwater 

komt uit een meertje 

Lochnam Ban geheten.


