
Highlands (Western) NAS (ca. 7 yrs.)

58,70%

€ 76,00

Kleur

Neus

Smaak

Finish  heerlijk verwarmend waarbij de zachte turf uiteindelijk toch het laatste woord heeft.

Ardnamurchan-distilleerderij is een Schotse whisky- distilleerderij op het 

Ardnamurchan- schiereiland Lochaber  in de Schotse Hooglanden in het 

stadje Glenberg. De distilleerderij wordt beschouwd als een van de meest 

afgelegen distilleerderijen in Schotland en ontleent zijn naam aan het 

schiereiland.

  licht oranje goud

 appels en peren gaan over in verleidelijk karamel en butterscotch, gember, speculaaskruiden en 

amandeltaart.

 zeezout in combinatie met tabaksbladeren, blijvende turfrook en zachte peper. Dit alles met een zoete 

ondertoon, wat heerlijk combineert met de kruidiger invloeden.

De Ardnamurchan AD/02.22 is de eerste officiële Cask Strength botteling.  Van de 50 gebruikte vaten waren 40 

voormalige bourbon barrels gevuld met de geturfde variant van Ardnamurchan, 5 bourbon hogsheads en 5 

sherry hogsheads met de on-geturfde variant. Dit heeft een heerlijk warme, maar ook zoete en tegelijkertijd zilte 

whisky opgeleverd.

De distilleerderij wordt aangedreven door hernieuwbare energie  om de ecologische voetafdruk van de 

distilleerderij te verkleinen. Het wordt aangedreven door zowel waterkracht als een grote biomassaketel met hout 

uit het nabijgelegen Ardnamurchan-bos. De ketel levert warmte aan de mouterijvloeren.

De distilleerderij haalt het water voor de whiskyproductie uit bronnen boven de distilleerderij en gebruikt de 

nabijgelegen Glenmore-rivier als bron voor koelwater.

Gedistilleerd: 2014 & 2015   Gebotteld: 2022

Aantal flessen: 12.886

De distilleerderij is eigendom van Adelphi , een onafhankelijk bottelbedrijf.

https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/208250/ardnamurchan-ad0222

https://scotchwhisky.com/whiskypedia/1810/ardnamurchan/

Ardnamurchan
AD/02.22 Cask Strenght

De distilleerderij produceert twee stijlen, geturfde en ongeturfde West Highland whisky's,

Ardnamurchan begon met de productie in 2014.  De eerste officiële whisky 

van de distilleerderij (die voldoet aan de wettelijke vereisten van 3 jaar) werd 

uitgebracht in 2017.

In 2018 kregen lokale kinderen een liefdadigheidsgeschenk van Ardnamurchan-

whiskyvaten als investering.

Vanaf 2020 had de distilleerderij meer dan 10.000 vaten gevuld.

Plannen voor de distilleerderij werden in 2011 ingediend en in april 2012 

goedgekeurd door de gemeente. De bouw begon in 2013 en de distilleerderij 

werd in mei 2014 voltooid.

https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/208250/ardnamurchan-ad0222
https://scotchwhisky.com/whiskypedia/1810/ardnamurchan/

