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 regio : Speyside 16 yrs

(muziek van Highway Chile) 52,00%

2 flessen 50 cl. : € 70,00

Kleur

Neus

Smaak

Finish

De whisky is gebotteld in 50 cl, flessen. Het alcoholvolume bedraagt 52%. (batch 2, bottled 2021).

Er zijn hierover geen officiële tasting notes beschikbaar; er zijn ook maar 50 flessen van gebotteld .

 middelmatig lang, met cacao, eiken- en koffie-tonen,

Deze sluiting duurde vijfenzestig jaar. De moutvloeren bleven echter wel in 

gebruik om de Longmorn distilleerderij van mout te kunnen voorzien. Om de 

kolen, gerst, turf en vaten heen en weer te brengen reed er tot 1980 een 

eigen locomotief, de Puggy genaamd, tussen de twee distilleerderijen.

In 1965 werd Benriach na een grondige renovatie weer heropend, daar er in 

die tijd een grote vraag naar top kwaliteit Speyside malt was. Na een zo een 

lange periode van sluiting en ontmanteling, moest de distilleerderij weer 

geheel nieuw geinstalleerd worden.

De distilleerderij is half juli 2004 weer in productie gegaan.

Benriach werd in 1898 opgericht door John Duff. Na twee jaar moest John 

Duff de distilleerderij verkopen aan The Longmorn Distilleries Company Ltd. 

Deze besloten dat een van de twee distilleerderijen moest sluiten en dat 

werd Benriach.

 Goud

 Vol vanille, kruiden

 Vol vanille en mooie tannines, zoet en scherp (alcohol), eiken toetsen

" Highway Chile " is ook een song van het Engels/Amerikaanse rocktrio de Jimi Hendrix Experience , te horen 

als de B-kant van hun derde single " The Wind Cries Mary " uit 1967 in het Verenigd Koninkrijk.

 Het nummer is geschreven door zanger en gitarist Jimi Hendrix en verscheen later op de internationale versie 

van de compilatie Smash Hits, uitgebracht in april 1968.

Het brouw- en koelwater kwam van vier verschillende bronnen uit bossen die in de omgeving van de 

distilleerderij liggen. Net zoals bij Longmorn werd het water om de condensors te koelen uit het langsstromende 

riviertje gepompt.

Het vat werd destijds aangekocht door Van Wees (The Ultimate). Van Wees heeft het geïmporteerd op 7 jaar 

en men heeft de whisky toen overgeheveld naar een ex-bourbon vat, waarin het dan nogmaals 8 jaar heeft 

gerijpt.The whisky is dus ‘metal infused’ , waarbij de whisky tijdens de rijping hun eigen muziek ondergaat, 

deels op het podium.

De whisky is infused door de stevige metal-muziek van Highway Chile, een Nederlandse Heavy Metal/Hard 

Rock band opgericht in 1980 in Rotterdam. Het is één van de eerste Nederlandse metalbands , die zich door 

veel optredens behoorlijk in de picture weet te spelen.

BenRiach 16 y
Highway Chile

In 1978 werd de Longmorn Distillery Comp. Ltd. door Seagram's Distillers 

overgenomen en door de grote verkopen verdubbelde Seagram in 1985 het 

aantal stills. Door de recessie werd de distilleerderij echter weer in 1999 

gesloten.


