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 regio : Speyside NAS

(muziek van divers DJ's) 40,00%

(Calvin Harris, Silicone Soul en Blue Boy) € 228,38

Kleur

Neus

Smaak

Finish

 The Macallan
Concept Number 2

- Limited Edition -

Deze whisky werd uitgebracht einde 2019; leeftijd is niet gekend (NAS), met een alcohol% van 40%. 

De whisky is gerijpt in sherrygekruide Amerikaanse eiken vaten met een finish op ex-bourbon vaten die een zoete 

vanille, alsook citrus en toffee laten proeven.

Afgaande op de kostprijs voor deze whisky zijn onze verwachtingen dan ook héél hoog.

Voor de rijping gebruikt men hoofdzakelijk olorosovaten en 

daarnaast nog wat fino en amontillado sherryvaten. 

Macallan koopt in Spanje zelf sherryvaten en verhuurt die voor 4 

jaar aan de bodega's van Pedro Domecq en Gonzales Byass, waarna 

de vaten naar Schotland komen voor de rijping van Macallan malt. 

Medium zoet en zacht met hints van kruiden en toffee.

De Macallan distilleerderij staat vrij hoog boven de noordelijke oever 

van de rivier de Spey ten noorden van Aberlour onder het toeziend 

oog van Eastern Elchies House, het 18e eeuwse landhuis uit de tijd 

van Koning Jacobus II. 

In 1966 werd er een compleet nieuwe distilleerderij naast de oude 

gebouwd en in 1990 werd het grootste warehouse van Schotland 

geopend.

The Macallan distilleerderij was één van de eerste whiskystokerijen 

in Schotland, ze werd opgericht in 1824 bij een doorwaadbare plaats 

in de Spey rivier bij de boerderij met de naam Easter Elchies. 

https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/140336/macallan-concept-number-2

 Gouden zonnestralen.

Rijke appel-toffee, met vanille, verwarmende eikenkruiden en bramen. 

Hints van nootmuskaat, rozenwater en pistache.

Zoete toffee en gedroogde appel met amandel, kaneel en zachte houtkruiden.

Het water voor het brouwen komt uit 4 geboorde gaten in de grond. 

Dit is water afkomstig uit de rivier de Spey en door verschillende grondlagen gezakt en zodoende gefilterd. 

Het water is van constante temperatuur en bevat geen bacteriën. 

De link met de muziek is ook hier overduidelijk te zien aan de verpakking. Maar bijkomend is de 'Whisky Maker' van 

The Macallan, 'Steve Bremner' een fanatieke House DJ is, bovenop zijn passie voor muziek.

In de nu nog producerende distilleerderij staan 5 wash en 10 spirit 

stills verhit met gasvlammen. Deze stills zijn opvallend klein en 

hebben een korte hals. Het zijn dan ook de kleinste gasgestookte 

stills van Schotland. 
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