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  Highlands (Midlands) 9 yrs.

 ( Schots Gaelic : Eadar Dhà Dhobhar , "tussen twee rivieren") 58,40%

€ 78,95

Kleur

Neus

Smaak

Finish  De afdronk is lang, warm en sappig met tonen van chocolade en sherry.

Edradour zou "tussen 2 wateren liggend" betekenen. De distilleerderij is in 

1825 door de lokale boeren opgericht. 

Ze mouten zelf hun eigen gerst, en distilleerden hun eigen whisky. Edradour 

werd door de jaren heen diverse keren verkocht, maar er is nauwelijks iets 

veranderd. 

The Edradour wordt beschouwd als de parel onder de distilleerderijen. De 

meeste instrumenten die in de distilleerderij van Edradour staan, dateren nog 

van de oprichting. 

De Edradour distilleerderij ligt vlakbij het plaatsje Pitlochry, vanaf de A9 nog 

een klein weggetje af en dan zie je de kleinste distilleerderij van Schotland in de 

Glen van de Edradour Burn liggen. 

Voor de rijping van de malt worden alleen sherryvaten gebruikt. 

De mannen die er werken produceren per jaar het aantal liters dat een andere 

distilleerderij in een week maakt. 

De whisky wordt dan ook "The hand made malt" genoemd. 

 donker mahonie.

 aroma’s van krentjes en rozijnen, fruitsiroop, specerijen, cognac, zoethout, appel, cacao.

 vanillepudding, fruitig en zacht, licht kruidige tonen, donkere chocolade.

Highlands single malt van de Edradour distilleerderij gebotteld door de Nederlandse onafhankelijke bottelaar 

The Ultimate (van Wees).

Er staat 1 wash still en 1 spirit still en een kleine open mash tun en 2 kleine 

washbacks.

Wat een indrukwekkende kleur. 

De spirit vloeide op 9 februari 2011 uit de ketels. 

Vervolgens rijpte hij negen jaar op first-fill sherry butt # 33. 

Op 19 mei 2020 werden er 642 flessen gebotteld. De whisky had toen nog een cask strength van 58,4%.

Onze fles heeft het n° 481.

Voor de bereiding van de malt gebruikt men het water uit een ondergrondse bron, die de naam Moulin draagt. 

Uit de Edradour burn, die voor het stillhouse langs stroomt, pompt men het koelwater. 

In 2002 is de distilleerderij door de Signatory Vintage Scotch Whisky Co. Ltd. overgenomen.

Edradour 2011
"Cask Strength"

The Ultimate  (van Wees)


