


Pairing whisky and music





In het Ierse plaatsje Kildare wordt 
een oude molen getransformeerd tot 
distilleerderij:
Monasterevin Whiskey Distillery

Met dank aan Bono, die bereid is te 
investeren. Het gaat over een project 
van 50 mio euro…

Eigenaar Paddy McKillen denkt niet 
alleen aan een whiskey-stokerij, maar 
ook aan een bezoekerscentrum, 
proefkamers, een expositieruimte en 
een dakterras. 



“Bono whiskey firm brands casks with blockchain tokens.
The €50 million Monasterevin distillery will be the first enterprise in 
Ireland to use the technology to mark ownership of product.”

“It is understood 
Monasterevin Whiskey 
Distillery, has engaged 
the British Standards 
Institute 
to assist it in carrying out 
the work and bringing 
the new form of digital 
ownership to market.”
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Booba



Triple Cask

Xbourbon, 
Xcognac et 
Xsauternes





Het is een opvallend 
fruitige frisse whisky 
met een jeugdig 
karakter. 

Zacht zoet en floraal in 
aanzet en aangenaam 
in afdronk met tonen 
van Cognac. 



D.U.C Triple Cask Whisky 
gemaakt door het Maison Daucourt

De whisky zit in een mooie, zwarte 
fles met een bijzonder tintje.
Het etiket aan de achterkant is op 
een stuk glas gedrukt, waardoor u 
toch de fles in kunt kijken en heeft 
een alcohol percentage van 40%

« D.U.C est un 
assemblage d'une 
sélection de whisky 
entre 3 et 5 ans »



Vue : or clinquant (gouden folie)

Nez : douceur de fruits confits, d’abricot et de 
prune. Une note agréable de fleur d’oranger 
accompagnée d’une touche vanillée,

Bouche : Une approche de céréale maltée 
finement tourbée, un boisé subtil (houtachtig) 
qui laisse place à des notes de viennoiserie et 
de dessert caramélisé

Finale de malt noisette, écorce d'orange et 
une touche de chocolat au lait.



Élie Yaffa (geboren 9 december 1976), 

beter bekend als Booba .

Zijn meest bekende nummers 

zijn Boulbi, N°10, Mon son en Garde la 

pêche.

Studioalbums

Temps Mort (2002)

•Panthéon (2004)

•Ouest Side (2006)

•0.9 (2008)

•Lunatic (2010)

•Futur (2012)

•Futur 2.0 (2013)

•D.U.C. (2015)

•Nero Nemesis (2015)

•TRONE ' ' (2018)

https://nl.wikipedia.org/wiki/9_december
https://nl.wikipedia.org/wiki/1976
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=D.U.C.&action=edit&redlink=1


ULTRA est le dixième album studio du rappeur 
français Booba, sorti le 5 mars 2021.



De Kanye West van de franse
rap.

De rapper kwam met 10 
albums de afgelopen jaren, 
talloze mixtapes en is een van 
de best verkopende artiesten 
van Frankrijk.

Hij heeft zijn eigen kledinglijn, 
parfum en whisky.

De artiest rapt onder meer over 
discriminatie, politiek en zijn Afrikaanse 
roots - Aan de ene kant wordt hij geroemd 
om zijn intelligentie en goede teksten, maar 
aan de andere kant is hij omstreden en zijn 
er schandalen.



EDOUARD & 
CHARLES DAUCOURT

Faisant partie de la 3ème et 
4ème génération de la Maison 
DAUCOURT, Edouard et Charles 
DAUCOURT sont les créateurs de 
D.U.C Whisky.









On the nose: sweetness of candied fruit, 
apricot, and plum. 
Pleasant notes of orange blossom 
accompanied by a touch of vanilla. 

On the palate: An approach of finely peated 
malted cereal, and a subtle oakiness, that 
gives way to notes of French pastry and 
caramelized dessert. 

Delicate and greedy at the end of the mouth, 
reminiscent of cocoa, dried orange peel and 
hazelnut.





Music malt: Macallan Concept No.2 takes its cues from mixing house tracks

WHERE MUSIC AND WHISKY COME TOGETHER







Silicone Soul 
are a 
Scottish 
house music 
production 
duo from 
Glasgow.







COLOUR
Sunburst gold

NOSE
Rich toffee apple, with vanilla, 
warming oak spice and blackberry. 
Hints of nutmeg, rose water and 
pistachio

PALATE
Sweet toffee and dried apple with 
almond, cinnamon and gentle 
rounded wood spice

FINISH
Medium sweet, smooth with hints 
of spice and toffee to finish

ABV 40%

TASTING NOTES



“Creating a track and crafting a single malt can 
take a similar path. Beginning with the 
layering of sounds just like the layering of 
different flavours from specific cask types.”Steven Bremner

Concept nummer 2 heeft als doel de twee grootste 
passies van The Macallan whiskymaker Steven 
Bremner samen te brengen, namelijk: whisky en 
muziek.

Bremner, is een fanatieke House DJ, en dat zie je terug 
op het design van de fles en bijbehorende verpakking.



‘Remember Me’ is een 
nummer uit 1997 van 
de Britse DJ Alexis 'Lex' 
Blackmore onder zijn 
pseudoniem Blue Boy.



A HARMONY OF FLAVOURS

The Macallan Concept Number 2 calls on exceptional casks to produce a rich

and rewarding multi-sensory experience, where a powerful foundation is 

brought to life with flourishes and tones woven together to create a 

harmonious and vibrant work of art.

For Concept Number 2, sherry-seasoned American oak casks bring a rhythmic

sweetness of vanilla, citrus and toffee. The rounded spiciness of Miguel 

Martin sherry casks creates an energetic treble while ex-bourbon casks

introduce harmonies of floral citrus and vanilla.





Concept Number 1, released in 2018, was inspired by the discipline of

surreal art and brought together imagination and idealism to create a 

fantastic, sensorial world of whisky where anything and everything was possible.





The Macallan Concept Number 3 brings together whisky and 

design through this latest collaboration with David Carson, one of 

the most influential and revolutionary contemporary graphic 
designers.





Scottish 
DJ Adam 
Richard 
Wiles, 
popularly 
known as 
Calvin 
Harris

We luisteren naar Calvin Harris



Released at 
the end of 
2019

the 2nd Scotch whisky in its Concept Series

sherry-seasoned American oak 
casks bring a rhythmic sweetness 
of vanilla, citrus and toffee. 
The rounded spiciness of Miguel 
Martin sherry-seasoned casks 
create an energetic treble while 
ex-bourbon casks introduce 
harmonies of floral citrus and 
vanilla.Speyside

no-age-statement

(a travel retail only edition)



In mei 2018 werd de nieuwe distilleerderij onthuld. Het 
dak van het gebouw is een golvende, houten 
dakconstructie die bestaat uit 380.000 verschillende 
componenten.
Daarmee is het één van de meest gecompliceerde 
houten dakconstructies van de wereld.
En dit allemaal op de plek waar het begon: op 
het Easter Elchies-landgoed te Schotland, dat zich 
sinds 1824 de thuisbasis van de beste luxe single 
malt mag noemen.



Macallan
is known as the

“Rolls Royce 
among Malts”



TASTING NOTES



COLOUR
Sunburst gold (gouden
zonnestralen)

NOSE
Rich toffee apple, with vanilla, 
warming oak spice and blackberry. 
Hints of nutmeg (nootmuskaat), 
rose water and pistachio

PALATE
Sweet toffee and dried apple with 
almond, cinnamon (kaneel) and 
gentle rounded wood spice

FINISH
Medium sweet, smooth with hints 
of spice and toffee to finish

ABV 40%

TASTING NOTES ,(originele V/D WEBSITE)





Scorpions









Tasting
NotesDankzij zijn tijd in de Oloroso vaten 

heeft de whisky een zoete smaak 
gekregen gevuld met rood fruit. 

De toon van kersen die samenkomt 
met de zoete vanille, vergezeld met 
zachte noten en hints van boter
zorgt voor een romige whisky met 
een heerlijk zoete afdronk.







Tasting Notes
Op de website van Mackmyra:
“Delicious taste of vanilla, rich tones of 
dried fruit and roasted nuts with a delicate 
sweetness.”

Tasting Note by The Chaps at Master of Malt

Nose: Caramel, wood spice and brown sugar 
combine with plenty of raspberry and cherry 
notes.

Palate: Fresh red fruits, vanilla-y malt and 
golden cereals initially, then hints of tarragon 
and warming oak.

Finish: Christmas cake, with a little bit of 
honey too.



De band 'Scorpions' werd in 1965 opgericht in Duitsland. 

In 1976 haalde de band wereldpers met een compromiterende hoes voor hun album
'Virgin Killer’.

Ook de hoes van ‘In Trance’ uit 1975 met daarop een ontblote borst en het album 
'Lovedrive' met een ontblote vrouw schoot velen in het verkeerde keelgat. 







Angela D’Orazio, master distiller at 
Mackmyra: 
“a smooth whisky with a lovely aroma of 
fruity vanillas from the bourbon casks, soft 
buttery tones from the olorosso sherry 
casks, as well as a sweeter touch from the 
cherry casks. 



single malt whisky, gerijpt in 
Amerikaanse ex bourbon  en 
Olorosso vaten waarna er een ‘finish' 
volgt op Duitse zoete kerselaar vaten.

De 'Cherry' vaten geven de whisky 
een unieke smaak die dankzij de 

vanille toon van de bourbon 

vaten een perfect geheel maakt.

"The fact that we got a finish of both 

cherry and sherry , 

gave the whisky a perfect balance,”  
said master blender Angela D'Orazio.

Scorpions 
Rock n Roll Star

Cherry Cask 
Whisky

CASK TYPES:
EX-BOURBON, EX-OLOROSO 
SHERRY, EX-GERMAN SWEET 
CHERRY WINE



“Rock You Like a Hurricane”
from the album   “Love at First Sting”

Released 7 February 1984



Some MILESTONES

1998 - The idea of a Swedish malt whisky is born

1999 - The first drops are distilled

2011 - Gravity distillery opens in Mackmyra Whisky Village



Het is zeven verdiepingen hoog en 
gebruikt de zwaartekracht om veel 
interne processen in de distilleerderij aan 
te drijven, wat resulteert in ongeveer 45% 
minder energieverbruik in vergelijking 
met de eerste distilleerderij.

In 2011 is er de nieuwe MACKMYRA GRAVITY-
distilleerderij: 
deze nieuwe productie-eenheid is ontworpen om 
gebruik te maken van de zwaartekracht, het is een 
verticale eenheid van 8 verdiepingen, gemaakt van 
glas en staal. 
Met een totale hoogte van 37 meter is deze 
distilleerderij wellicht de hoogste ter wereld! Sinds 
april 2013 wordt de gehele productie op deze site 
uitgevoerd.

THE GRAVITY DISTILLERY





Februari 2022: 50 jaar na hun eerste album brengen The 
Scorpions het album "Rock Believer" uit.



Tasting Notes



Tasting Notes
Op de website van Mackmyra:
“Delicious taste of vanilla, rich tones of 
dried fruit and roasted nuts with a delicate 
sweetness.”

Tasting Note by The Chaps at Master of Malt

Nose: Caramel, wood spice and brown sugar 
combine with plenty of raspberry and cherry 
notes.

Palate: Fresh red fruits, vanilla-y malt and 
golden cereals initially, then hints of tarragon 
and warming oak.

Finish: Christmas cake, with a little bit of 
honey too.







52%







‘My Booze is Metal Infused’

“  ‘Schots’ mogen 
we niet op het
label zetten want de 
whisky is hier (in 

Nederland) gerijpt, 
maar welke whisky 
kan zeggen dat hij 
echt
Metal Infused is? “







T a s t i n g    N o t e s





Een van Nederlands meest roemruchte hardrock bands. 
Samen met bands als Vandenberg, Vengeance, Helloïse en 
Bodine behoort Highway Chile in de jaren ’80 tot de 
vaandeldragers van de Nederlandse (hard)rock, waarvan de 
populariteit tot ver over de grens reikte.

“On September 18th , 2020 
they were one of the few bands 
that performed in front of a live 
audience. 
[the audience had to sit down and 
were not allowed to move from 
their seats] 
For the older rock fans amongst us, 
it is a 15-song trip down memory 
lane, for the younger ones a nice 
introduction, and it speaks for the 
quality of the songs that they 
haven’t lost anything of their 
former appeal, so they are timeless.

This is a piece of Dutch hard rock 
history and therefore highly 
recommended. ”



Batch 1  in december 2020: 
Benriach 15 y





Batch 2  in december 2021: 
Benriach 16 y







The distillery was founded in 1898 by John 
Duff. He was the owner of the Longmorn
Distillery. The distillery lies in the heart of 
the Speyside between the town Rothes
and the city Elgin.

The distillery character of Benriach would 
best be described as fruity, floral with 
honey notes.

The Pot stills are very pear-shaped, which is not very typical for a Speyside Whisky. Moreover, 
the neck doesn't have a constricting piece or a reflux bowl. The lyne arm is falling after the bent 
and the condenser is located outside of the building.

The yearly production is at about three 
million litres of alcohol per year. 





T a s t i n g    N o t e s





Neus: volle aroma's van honing, vanille 
en eikenhout. Een mooie balans tussen 
fruitige en licht bloemige tonen. 

Smaak: volle zijde-achtige smaak, tonen 
van romige honing en vanille, lichte 
kruidigheid met toffee en fruitige tonen 
van appels.

T a s t i n g    N o t e s     van een standaarduitgave 

van 16-jarige BenRiach - ter vergelijking





Vraag 1: Van welke distillery is Steven Bremner de whisky-
maker ?

a. The Macallan Distillery
b. Mackmyra Distillery
c. The Lakes Distillery

Vraag 2: Hoe wordt de franse rapper Booba genoemd, die 
verwijst naar de naam van de whisky DUC van Maison 
Daucourt?

a. Duc de Bourgogne
b. Duc de Daucourt
c. Duc de Boulogne





it’s a beautiful sound















The Glenrothes 'Vintage Vinyl Tasting Sessions’ 

De gasten werden getrakteerd op vier whisky's van het 
vintageassortiment , elk vergezeld van de klanken van een vinylplaat 
die zorgvuldig werd uitgekozen. Songs die even oud zijn als de whisky's 
en bovendien aansluiten bij het karakter ervan. 

De spits werd afgebeten door de Vintage 1995, een bijzonder 
smaakvolle whisky met licht zoete, mediumlange afdronk die The 
Glenrothes daarom categoriseert als een conversation whisky voor na 
een diner.

Wij proeven een Glenrothes gedistilleerd in 1995 en gebotteld in 2013, 
dus 17/18 jaar in het vat gerijpt.



TASTING NOTES
NOSE: Malt, apples, and pear; Very sweet.

PALATE: is honey sweet and light, Bakery 
spices, warm rye bread and pepper open up at 
the half-way point. But it is fruity as well with 
white peaches and lime zest. Full-bodied and 
rich. Dried fruits and sherry lead to an oak 
flavor.

FINISH: Sugared citrus peel soft fruits, medium 
dry with abundant spices.





In 2015 : The Glenrothes experimenteerde met een nieuw degustatieconcept: vintage 
whisky begeleid door vinylplaten en dat op een legendarische locatie, de Abbey Road 
Studios in Londen. 

Vintage Vinyl Tasting Sessions van de Abbey Road Studios



Hoogtepunt was de première van de nieuwe, 
superexclusieve Extraordinary Single Cask 1969. Wie een 
van de twee voor België voorbehouden flessen op de kop 
wou tikken, moest daar een slordige 5.400 euro voor over 
hebben. Er werden 69 flessen op de markt gebracht.

De Abbey Road Studios in Londen, is wellicht de bekendste 
opnamestudio ter wereld  en zal voor altijd gelinkt blijven aan 

The Beatles. 
John Lennon, Ringo Star, George Harrison en Paul McCartney
namen er bijna 200 nummers op, waaronder hun legendarische 

laatste elpee 'Abbey Road' in 1969, met het zebrapad 

voor de studio op de cover.





Abbey Road is de laatst opgenomen elpee 
van de band, hoewel ‘Let It Be’ later werd 
uitgebracht. Volgens recensenten is Abbey 
Road een zeer goed album; vooral kant twee 
werd gewaardeerd. 



43% alcohol, mix of 70% refill cask and 30% sherry treated cask aging



Vintage?

Tegen de algemene trend in werkte The Glenrothes in het verleden vooral met ‘vintages’, maar is 
nu al een tijdje gestart met leeftijdsvermeldingen zoals 12, 15 of 18 jaar. Dat zijn meestal 
mengelingen van verschillende jaren, waarbij het jongste jaar op het etiket vermeld wordt; een 
vintage verwijst naar de jaargang. Men maakt de whisky op het moment dat men denkt dat die 
‘klaar’ is, afhankelijk van de leeftijd op dat moment.

The Vintage 2004  is considered the last known vintage to be bottled by the distillery. In 2018, 
The Glenrothes replaced its vintage range with a series of age statement single malts that 
included a 10, 12, 18 and 25 Year Old



Glenrothes is een Speyside whisky.

Glenrothes is eigendom van Edrington Group, 
waartoe ook oa The Macallan behoort.



The Glenrothes is gebouwd in 
1878 door James Stuart, die 
toen werkte bij Macallan. De 
eerste whisky van Glenrothes
was in 1879.

Er staan 5 wash
stills en 5 spirit stills
in het stillhouse van 
Glenrothes, de 20 
washbacks zijn van 
Oregon pine
gemaakt.

Het water 
haalt men van 
hun privé 
bron ‘The 
Lady’s Well’ 
genaamd.



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". De Burn of Rothes
"ontmoet" ten noordoosten van de plaats Rothes "het water" van de 
rivier de Spey.



Deze hoes is een van de beroemdste geworden in de muziekgeschiedenis.
De foto op de albumhoes werd genomen op 8 augustus 1969. 

Later is deze hoes vaak geïmiteerd door andere artiesten. Een voorbeeld 
hiervan is de hoes van The Abbey Road EP van de Red Hot Chilli Peppers. 
De leden van de Red Hot Chilli Peppers lopen echter naakt met alleen een 
sok om hun geslachtsdeel over het zebrapad. 





TASTING NOTES



TASTING NOTES
NOSE: Malt, apples, and pear; very sweet;

PALATE: is honey sweet and light, Bakery 
spices, warm rye bread and pepper open up at 
the half-way point. But it is fruity as well with 
white peaches and lime zest. Full-bodied and 
rich. Dried fruits and sherry lead to an oak 
flavor.

FINISH: Sugared citrus peel soft fruits, medium 
dry with abundant spices.













The bold, smooth qualities of the Sinatra 

Select come from the specially made 
Sinatra barrels in which part of the 

whiskey was aged. 

To achieve the ideal flavor, the 

company carved grooves into its Sinatra 

barrels, doubling the ratio of wood to 

whiskey and leaving the extra pieces inside 
each barrel to marinate in the spirit, giving it 

a deeper, oakier tone. 

The result was Sinatra Select, a 90-proof

whiskey with a wood-intense 
flavor and a strong finish, 

just as Sinatra would have liked it.



TASTING NOTES
Uit het boek ‘ICONIC WHISKY’ uitgegeven bij Lannoo

NEUS: zachte honing, verse appelen en tonen
van eik

SMAAK:  rijk en warm, créme brûlée, 
kruidnagel, banaan, tarte tatin, vanilla

FINISH: zacht en vanillesmaak

Alcohol       45%

between four and five years





"Drinking Again“    is a 1962 torch song

A torch song is a sentimental ballad

https://en.wikipedia.org/wiki/Drinking_Again
https://en.wikipedia.org/wiki/Torch_song


Frank Sinatra was geboren in Hoboken (New Jersey) op 12 december 

1915.

Sinatra wordt ook wel The Voice genoemd.

Sinatra was 4 x getrouwd.

Eind jaren veertig en begin jaren vijftig ging het bergaf met zijn carrière, maar hij 

maakte een terugkeer op het witte doek - Hij verscheen daarna in veel verschillende 

films.

Hij overleed in 1998 op 82-jarige leeftijd aan een hartaanval.

Sinatra was, perhaps, one of alcohol’s early influencers. 

1955 was the year that Sinatra brought a rocks glass on stage with him and 
uttered this magical line: “Ladies and gentlemen, this is Jack Daniel’s, and it’s the 
nectar of the gods.” 
The next year, Jack Daniel’s annual distribution doubled from 150,000 cases to 300,000.



Frank Sinatra December 12, 1915 – May 14, 1998





Frank Sinatra
werd begraven 
met een fles Jack 
Daniël’s

(samen met een 
pakje sigaretten 
en een 
aansteker).



In 2015 werd een ‘Sinatra Century’ gebotteld,  ter ere van de 100ste verjaardag van 

Frank Sinatra: ‘100 barrels at 100 proof for his 100th birthday’
just under 20,000 numbered bottles of Sinatra Century have been released.
The collector’s package, for $499, includes a small book about the man and the 
booze, and a USB-stick replica of Sinatra’s tie clip, containing a never-before-released 
recording from the Sinatra family archives, a full concert taped at the Sands Casino in 
Las Vegas in 1966.





Jack Daniel's is geen  bourbon, het is een Tennessee whiskey!
Het enige verschil is een extra stap in het productieproces: de nieuwe sterke drank gaat door een 
suiker-esdoorn houtskool filter voor een paar dagen, om het distillaat te verzachten vóór de 
veroudering. 

Volgens de wet kan het daardoor geen Bourbon worden genoemd. De benaming Tennessee 
Whiskey werd in 1941 door de federale overheid erkend.

Jack Daniel's moedermaatschappij, Brown-Forman, zit ook achter de 
populaire Scotch stokerijen Ben Riach, Glendronach en Glenglassaugh

De man heette eigenlijk Jasper Newton Daniel, maar zijn 
vrienden noemden hem altijd Jack.

Born January 1849-Lynchburg, Tennessee
Died October 9, 1911 (aged 62)









TASTING NOTES
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NEUS: zachte honing, verse appelen en tonen
van eik

SMAAK:  rijk en warm, créme brûlée, 
kruidnagel, banaan, tarte tatin, vanilla
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Alcohol       45%
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47.2%

Highland Park Full Volume



‘ SIT DOWN ‘    

The band's best-known singles 
include
"Come Home", 
"Sit Down", 
"She's a Star" 
and "Laid".



De eerste 1000 kopers van 
een fles  Highland Park Full 
Volume

werden beloond met een 7" 

vinyl van Saul Davies



Guitarist Saul Davies (green shirt) with James.

Saul Davies (geboren op 28 Juni 1965 in Liverpool) is een britse muzikant, 

het beste gekend als lid 
van de rock band    

James.

Davies is 
een multi-instrumentalist,
vooral guitaar, viool 
en percussie.



“All the Colours of You”      is the 16th studio album by English rock band James.    
It was released on 4 June 2021.



Highland Park Full Volume is 
gedistilleerd in 1999 en heeft 
sindsdien in 481 first-fill bourbon 
vaten gerijpt.  Gebotteld in 
2017, dus 18 jaar oud.

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.



TASTING NOTES
Uiterlijk: Goudgeel van kleur. Hij heeft veel weg van een witte porto 
of een bleke Monbazillac. 

Neus: 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. 

Smaak: 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.

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







Highland Park Full Volume

Full Volume is een 
bijzondere en 
ongewone expressie 
van Highland Park,

wegens de afwezigheid 
van de heiderook 
en het gebruik van ex-
bourbonvaten . 







De Ring of Brodgar is een van de neolithische 
werelderfgoedsites van Orkney.



Old Man of Hoy







Highland Park Whisky Distillery Orkney Islands 
Scotland
The Distillery is situated on the outskirts of Kirkwall.







Waar de componist een balans probeert te vinden met equalizers, zoekt een 
blender een evenwicht door te spelen met verschillende leeftijden en types van 
vaten.

De verpakking van Highland Park Full Volume is geïnspireerd door de 
legendarische gitaarversterkers van Marshall en Fender.

Het smaakprofiel wordt tot leven gebracht door de draaiknoppen met labels 
zoals peat, bourbon, vanilla en fruit.



TASTING NOTES
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water: Nog meer appel en honing. 
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en toetsen van citroen. Met water: Zoete peper, appel en kiwi. Banaan 
die nog net niet rijp is.

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











A tribal drums and pipe band.



Het festival wordt gehouden in de laatste week van mei. 
2020 was het 17de jaar, maar helaas geannuleerd vanwege Corona-
maatregelen.     Feis Ile 2021 was een virtuele uitgave.

Feis Ìle - the Islay Festival

Feis Ile is een jaarlijks terugkerend festival dat op het 
eiland Islay gehouden wordt en waarbij muziek in 
combinatie met whisky de hoofdrol speelt.

Tijdens dit festival maken distilleerderijen gebruik van de 
gelegenheid om een nieuwe, exclusieve whisky te 
lanceren. Elk heeft zijn ‘open days’, voor bezoek van de 
distilleerderij en uiteraard de whiskies te ontdekken.









Islay Pipe Band @ Bruichladdich Open Day



Whisky from islay

Slechts 3 300 flessen  aan 48% alc
Limited Edition

the Ileach fisherman



Feis Ìle -
the Islay
Festival 
2019 

Age: No Age Statement
Alc. volume: 48%
# of bottles: 3,300

Limited Edition

Bowmore
Ardbeg
Caol Ila
Port Ellen





Speciaal voor het jaarlijkse muziek- en whiskyfestival op Islay bottelde Douglas Laing 
deze Limited Edition. De koker wordt gesierd door meer dan 400 “Peat Selfies”, van 
fans (Big Peat’s Pals)die een oproep daartoe op social media beantwoordden.

Deze versie van Big Peat werd samengesteld met whisky’s van Ardbeg, Bowmore, Caol
Ila en Port Ellen. Er werden 3.300 flessen gebotteld met een sterkte van 48%. 

De whisky is niet koud gefilterd en heeft zijn natuurlijke kleur.



Douglas Laing & Co werd als familiebedrijf opgericht in 1948 door Fred Douglas Laing.
Als gevolg van onenigheid over opvolgingskwesties besloten zijn 2 zonen , 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 (the Epicurean, Big 
Peat, Scallywag…) . 

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. 



‘Clutha’, meaning Clyde in Gaelic, reflects both the company’s heritage and the location 
of the new Distillery which will sit on the banks of the river in the heart of the city 
Glasgow.

Clutha Distillery is de naam van de nieuwe Douglas Laing distilleerderij in Glasgow









Deze Duitse band zal er wellicht nooit te gast zijn. Op basis van de namen van de songs zou je zeggen 
dat het om een Schotse band gaat. Het vijftal brengt death metal - dit is hun debuut.





T A S T I N G   N O T E S    Big Peat Feis Ile 2019



T A S T I N G   N O T E S    Big Peat Feis Ile 2019

Eye: Light and pale.

Nose: One sniff and the direction is clear: Big Peat Feis Ile 2019 is a 
straight-forward, no bullsquash Islay malt. It is salty and smoky with 
pronounced barbecue aromas and an underlying freshness. It offers 
smoked mackerel, bonfire twigs, freshly painted wood and fumy 
peat smoke. Vanilla, pastry and dewy grass are part of the mix as 
well. 

Palate: There is a lot of sweet pipe smoke and earthy peat smoke in 
it. The strong, eclectic peatiness is accompanied by vanilla, licorice, 
baked goods and mushy apples.

Finish: The finish is good and long – like the embers of a fire that 
just won’t die. There is smoke, vanilla, meat, herbs and a drop of 
honey in it. 





Vraag 3: Welk jaar stond centraal in het The Glenrothes
degustatieconcept: Vintage whiskies begeleid door vinylplaten in 
de Abbey Road Studios in Londen ?

a. 1968
b. 1969
c. 1995

Vraag 4: Big Peat is van distillery Douglas Laing & Co. Wat is de 
naam van de nieuwe distillery die dit jaar ‘up and running’ zal 
zijn?

a. Clotha
b. Big Peat
c. Clutha



Schiftingsvraag 1: In welk jaar werd de eerste BIG PEAT 
gelanceerd naar aanleiding van het FEIS ILE Festival?

………………………………………………..

Schiftingsvraag 2: Wat is de voornaam van de dochter van Fred 
Douglas Laing?

………………………………………………..









Vraag 1: Van welke distillery is Steven Bremner de whisky-maker ?
a. The Macallan Distillery
Vraag 2: Hoe wordt de franse rapper Booba genoemd, die verwijst naar de 
naam van de whisky DUC van Maison Daucourt?
c. Duc de Boulogne

Vraag 3: Welk jaar stond centraal in het The Glenrothes
degustatieconcept: Vintage whiskies begeleid door vinylplaten in de 
Abbey Road Studios in Londen ?
b. 1969
Vraag 4: Big Peat is van distillery Douglas Laing & Co. Wat is de naam 
van de nieuwe distillery die dit jaar ‘up and running’ zal zijn?
c. Clutha

Schiftingsvraag 1: In welk jaar werd de eerste BIG PEAT gelanceerd naar 
aanleiding van het FEIS ILE Festival?  
2016
Schiftingsvraag 2: Wat is de voornaam van de dochter van Fred Douglas 
Laing?    
CARA









The label depicts the Ileach fisherman behind his 
cask-top turntables, sharing some of his favourite
tunes in the middle of the Whisky warehouse, whilst 
colourful strobe lights gleam in the background.

1 april grap  in het coronajaar 2020  



“Having carried out extensive experiments by 
which music is played within our warehouses, 
we have seen a direct correlation in the 
amount of flavour and character picked up by 
the spirit.

The pulsation caused by Big Peat’s favourite
bass-heavy tunes leads to increased contact 
with the wood, in turn allowing for the spirit 
to pick up a wonderful melody of sweet and 
smoke that hits just the right note!”

April Fools' Day Pranks 2020



Clanadonia and Edradour Distillery have a lot in common, not 
least their commitment to honouring tradition. This first bottling 
in the Clanadonia Series celebrates Tu-Bardh.

Ballechin is the heavily peated 
distillation they have been making at 
Edradour Distillery since 2003. Distilled 
using barley which has been infused 
with peat to a level not less than 
50ppm

Distilled: 29.06.2004
Bottled: 15.05.2015
Edition: 728 bottles






