
Taiwan NAS

"Nantou Distillery" 46,00%

€ 65,30

Kleur

Neus

Smaak

Finish
Subtiele kruidige korte afdronk met vers eikenhout, gedroogd fruit, tabak, chocolade en bittere 

sinaasappel.

Nantou Distillery, gevestigd in Nantou Hsien, Taiwan, werd in 1978 opgericht 

door de Taiwan Tobacco & Liquor Corporation (TTL), een Taiwanese 

staatsfabrikant van tabak en alcohol. Het duurde echter tot 2008 voordat het 

zijn eerste whisky produceerde.

https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/128320/nantou-omar

Amber.

Vrij licht en elegant. Sappige fruitcompote in het midden (rode appels, abrikozen, sinaasappel, 

mandarijn). Wat vanillevla, maar ook rozijnen, amandelen en rozenbottelthee. 

Slechts een vleugje chocolade op de achtergrond.

De smaak is bitterzoet, zacht en rond met voornamelijk eiken smaken (kaneel, gember, kruidnagel), 

milde toetsen van gedroogd fruit (mandarijn). Hints van rozijnen en cacaopoeder. 

Roze grapefruits. Hints van rook en kruiden. Gewoon een vleugje alcohol ook.

De Nantou Single Malt "Sherry Type", won de zilveren medaille in de World Whisky Award in 2015. 

Heel opmerkelijke prestatie voor zo'n jonge distilleerderij.

Deze flessen zijn in beperkte hoeveelheden beschikbaar.

Deze Aziatische whisky zijn zeer moeilijk te verkrijgen in Europa.

Het magazijn met stellingen op het terrein kan 4.500 bourbonvaten en sherryvaten opslaan, met een inhoud van 

180 tot 225 liter. 

Door het vochtige en hete klimaat van Taiwan is de Angels' Share  ongeveer 5% per jaar. 

Een verse ondergrondse watervoorziening wordt gebruikt om de sterkte van alle whisky die in Nantou wordt 

geproduceerd, te verminderen.

De fermentatie duurt meestal ongeveer 60 tot 72 uur, voordat de spirit wordt overgebracht naar de juiste pot stills. 

Nantou heeft momenteel 4 stills, vervaardigd door Forsyths of Rothes in Speyside, en werd met verschillende 

capaciteiten in de distilleerderij geïnstalleerd. Eén kan 7.000 liter distilleren, 2 kunnen elk 5.000 liter distilleren en 

de laatste kan nog 2.000 liter distilleren.

Omar Single Malt
"Sherry Cask"

Vóór 2010 werden de mash, wort en wash gemaakt in een nabijgelegen 

brouwerij die Nantou niet meer gebruikte toen het zijn eigen Duitse mash tun 

en washbacks (met een capaciteit van 15.000 liter) in de distilleerderij 

installeerde.

De distilleerderij bevindt zich in de provincie Nantou. Er zijn 41 bergen met 

uitsteeksels van meer dan 3.000 meter hoog en bergachtige, golvende 

topografie beslaat ongeveer 83% van het gebied. Regen die op de bergen valt, 

komt samen in rivieren, vijvers en meren, waaronder het beroemde Sun-

Moon-meer. In dit landschap van kristalheldere meren en groene bergen 

opereert de Nantou Distillery.

https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/128320/nantou-omar

