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regio :  Islay NAS

48,00%

 ( Blended Malt ) € 55,13

Kleur

Neus

Smaak

Finish

- Feis Ile 2019 - Limited Edition -

(Douglas Laing)

Door het veelvuldig intekenen op lageringen waar hij handel in zag 

hebben de gebroeders Laing nu nog schitterende oude voorraden, die 

door pa's vakkennis zorgvuldig geselecteerd waren. 

Big Peat - "Big Peat's Pals" -

Deze Big Peat is gemaakt door de Clutha distillery (de nieuwe benaming en nieuwe distilleerderij uit Glasgow 

van Douglas Laing). De whisky kreeg de benaming "Big Peat’s Pals" .

Lang en olieachtig en als de sintels van een vuur dat maar niet dooft. 

Er zit rook, vanille, vlees, kruiden en een druppel honing in.

De basis van het succes en de prachtige oude voorraden single malt 

whisky's zijn aan de slimheid van vader Douglas te danken. Hij bleek 

een neus te hebben voor goede whisky en na 1945 begon Douglas 

Laing in de whisky business. 

Stewart gaat verder met zijn twee zoons Scott en Andrew (de mannen 

achter Edition Spirits) onder de naam Hunter Laing. Zij hebben o.a. de 

merken Old Malt Cask en Old & Rare meegekregen. De scheiding is 

overigens in goede harmonie verlopen, van de voorraad kregen beide 

broers ieder de helft.

Douglas Laing & Co werd als familiebedrijf opgericht in 1950 door 

Fred Douglas Laing. De Managing Directors, Fred en Stewart Laing zijn 

nu de eigenaars van het familiebedrijf, dat als één van de top 3 

onafhankelijke bottelaars van Schotland wordt beschouwd. 

https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/129526/big-peat-feis-ile-2019-dl

Licht en bleek goud.

Zoutig en rokerig met uitgesproken barbecue-aroma's en een onderliggende frisheid, 

 gerookte makreel, vreugdevuurtakjes, vers geverfd hout en rokende turfrook. 

Vanille, gebak en bedauwd gras maken ook deel uit van de mix.

Er zit veel zoete pijprook en aardse turfrook in. De sterke, eclectische turfsmaak gaat gepaard met 

vanille, zoethout, gebak en papperige appels.

Big Peat Feis Ile 2019, 48%, is een limited edition Islay Blended Malt Scotch Whisky van Douglas Laing 

uitgebracht ter ere van de viering van het jaarlijkse festival op Islay. 

Meer dan 400 vrienden en fans mochten hun Selfie doorsturen en deze staan op de verpakking, die hiermee 

ook uitzonderlijk is.

Blended Malt, Batch 91, 48.0 % Vol., 3300 bottles, Fèis Ìle 2019.

Als gevolg van onenigheid over opvolgingskwesties besloten Fred en 

Stewart in 2013 uit elkaar te gaan. 

Fred en dochter Cara gaan door onder de naam Douglas Laing, met 

merknamen als Provenance, Director’s Cut, Old Particular en de 

regionale blended malts. 

https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/129526/big-peat-feis-ile-2019-dl

