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regio: Speyside 17 -18 yrs.

(muziek van The Beatles) 43,00%

€ 62,15

Kleur

Neus

Smaak

Finish Lang, gesuikerde citrusschillen, zacht fruit, medium droog met veel kruiden.

De Burn of Rothes "ontmoet" ten noordoosten van de plaats Rothes "het 

water" van de rivier de Spey. Glenrothes geeft de plaats aan waar de 

distilleerderij gebouwd is, nl. in het dal van de Burn of Rothes. 

De distilleerderij is gebouwd in 1878. 

Op 15 mei 1922 ging 200.000 gallon whisky verloren door een brand in 

warehouse No 1. 

Er staan nu 5 wash stills en 5 spirit stills in het stillhouse van Glenrothes, de 

20 washbacks zijn van Oregon pine gemaakt. 

Voor de rijping gebruikt men zowel refill vaten als ex bourbon- en sherry 

vaten. Voor het herstellen van de vaten heeft men een eigen kuiperij.

De Glenrothes distilleerderij is gevestigd ten zuiden van de plaats Rothes. 

De Burn of Rothes, die zijn oorsprong in de Mannoch-heuvels vindt, stroomt 

dwars door het terrein van de distilleerderij. 

"Rothes" betekent vrij vertaald "ontmoeting van het water". 

https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/46343/glenrothes-1995

 Licht stro,

 Mout, groene appels en peren, heel zoet.

Begint honingzoet en licht, daarna warm roggebrood en peper, droog eikenhout en een cashewnoot, 

Maar het is ook fruitig met witte perziken en limoenschil. Hele kaneelstokjes en diepe houtkool 

verwarmen het terwijl een frisse heidenoot het afzwakt.

Rondom de distilleerderij liggen oude landerijen van de Brauchhill farm. 

Op deze landerijen liggen 4 bronnen, die eigendom van de distilleerderij zijn. 

Glenrothes single malts hebben geen leeftijdsaanduiding op de fles, maar worden gebotteld als jaargangen, 

wanneer de meesterdistilleerder besluit dat de whisky zijn hoogtepunt in de vaten heeft bereikt. Daarom is elke 

vintage eindig en onherhaalbaar.

Ongeveer 30% werd gerijpt in first-fill Amerikaanse sherry-eik, Spaanse sherry-eik en de rest navulbare 

bourbonvaten. Gebotteld op 43% alc/vol.

Glenrothes 1995, gedistilleerd 26/10/1995, goedgekeurd 06/09/2010 & gebotteld in 2013.

Van de bron met de naam The Lady's Well betrekt men via een pijpleiding het brouwwater. 

Om de condensors te koelen pompt men het water uit het riviertje de Dounie Burn. 

 
 Glenrothes

Vintage 1995

In 1989 werd het stillhouse geheel vernieuwd en het aantal stills uitgebreid, 

waarna er in 1989 nog 2 stills bij kwamen.

https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/46343/glenrothes-1995

