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 regio : Islands (Orkney) 17 yrs

(muziek van James) 47,20%

€ 105,95

Kleur

Neus

Smaak

Finish Fris en zoet in de finish met - eindelijk - een wolkje rook en honing.

De naam is afkomstig van de hoger gelegen heuvels achter de 

distilleerderij, dit gebied heette vroeger High Park.

In 1825 is de legale stokerij opgericht. Na vele eigenaren gehad te 

hebben, is in 1937 de Highland Malt Distilling Ltd. opgericht.

De Highland Park distilleerderij ligt op de Orkney-eilanden ten noorden 

van het vasteland van Schotland. Aangekomen per veerpont bij het 

plaatsje Stromness is het nog zo'n 20 minuten rijden naar de 

distilleerderij van Highland Park.

https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/101678/highland-park-full-volume

Goudgeel van kleur. Hij heeft veel weg van een witte porto of een bleke Monbazillac.

Honing en appel vermengen zicht met exotisch fruit. Denk aan goudgele kiwi's en mango. 

De rook zit goed verscholen, bijna onmerkbaar zelfs. Roomijs met vanille en stukjes banaan. 

Beukennootjes en eik. Fruitsnoepjes met citroen en sinaasappel. 

Met water: Nog meer appel en honing.

Zoete rode appel, eik en honing. Sinaasappelmarmelade. Gerst en havermoutpap. 

Witte peper uit de vijzel met romige vanille en toetsen van citroen. 

Met water: Zoete peper, appel en kiwi. Banaan die nog net niet rijp is.

Gedistilleerd in 1999, en uitgebracht in 2017.

Dit is een gans andere whisky dan we gewend zijn van HP, omdat er geen sherry aan te pas komt. Full 

Volume omschrijft men als een robuuste, prachtig uitgebalanceerde whisky, exclusief gerijpt in 

bourbonvaten, in plaats van de gebruikelijke en traditionele sherryvaten.

In het stillhouse van de Highland Park distilleerderij staan 2 wash stills 

en 2 spirit stills, die met stoom worden verwarmd. Tien washbacks zijn 

gemaakt van Oregon pine en 2 zijn er van larikshout.

Zo'n 20% van de mout is afkomstig van de eigen moutvloeren. De turf 

voor het drogen van de groenmout komt van eigen grond, vlakbij de 

zee. De vaten die men gebruikt voor het rijpen van de new spirit zijn 

refill-, bourbon- en sherryvaten. 

Full Volume

De vaten zijn gevuld op een alcoholpercentage rond de 63.7%, en zijn in de fles op een percentage van 

47.2%. Hij is gefilterd op een temperatuur van 4 graden Celsius.

 Er wordt nu zo'n 20% van de productie als single malt gebotteld. De 

malts worden in een zeer herkenbare fles gebotteld, in de bodem van 

deze fles is de landkaart van de Orkney's gebrand.

Highland Park 

https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/101678/highland-park-full-volume

