
Speyside 12 yrs.

57,83%

€ 89,00

Kleur

Neus

Smaak

Finish

Glen Moray 2008 
The Private Cask Collection

Bottled for The Nectar

In 2008 werd de distilleerderij verkocht door de Glenmorangie Company Ltd. 

aan La Martiniquaise  (blended whisky Label 5 ) .

In 1815 bouwde men op de plek waar de distilleerderij nu staat een 

bierbrouwerij. In 1897 werd de brouwerij omgebouwd tot een distilleerderij 

door Glen Moray Glenlivet Distillery Co Ltd. 

In 1910 werd de distilleerderij alweer gesloten. In de moeilijke jaren voor de 

gedistilleerd industrie tot 1923 is de distilleerderij regelmatig gesloten en 

weer geopend.

Lang en zoet, ook gedragen door de alcohol.

De distilleerderij van Glen Moray ligt ten westen van het stadje Elgin , in de 

schaduw van de Gallow Crook Hill. De distilleerderij is moeilijk te bereiken, 

zeker niet via de A96, daar de rivier de Lossie er tussen ligt, hij staat in een 

bocht van de rivier. 

 Diepgoud

Cognacvat komt goed door, licht nootachtig, de rum-invloed is heel subtiel.

Heerlijke neus van chocolade, toffee, vanille.

Smaak is zacht zoet, gedroogd fruit (door de invloed van de cognac), chocolade, vanille.

Dist.: 01/10/2008         Bott.: 2021         Age: 12 yrs old         ( Single Cask / Cask Strenght )

Casktype: Rum Cask matured, Cognac Cask finish   

498 bottles.

Het brouwwater komt vanzelf uit de rivier de Lossie , die zijn oorsprong heeft uit verschillende stroompjes, 

afkomstig van de zuidelijk gelegen Mannoch Hills. Het koelwater voor de condensors komt voor een deel uit de 

Lossie rivier en uit een geboord gat in de grond waaruit grondwater gepompt wordt.

“Glen” komt uit het Gaelic en betekent “dal of vallei”. Moray is de naam 

van de omgeving.  Het gebied van “The o’ Moray” stond destijds al bekend 

om de goede kwaliteit gerst, door het bijzondere klimaat in dit gebied (veertig 

dagen langer zomer dan elders in Schotland). 

https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/201409

In 1923 kochten de eigenaren van Glenmorangie  alles op en werd de 

productie weer opgestart door de toenmalige manager van de Glenmorangie 

distilleerderij. In 1958 werd de distilleerderij verbouwd. Het aantal stills werd 

verdubbeld en de moutvloeren werden door een saladinbox vervangen.Deze 

saladinbox werd in 1977 weer verwijderd.

 In de distilleerderij van Glen Moray staan nu 3 wash stills en 3 spirit stills, die met stoom verwarmd worden. Voor 

de gisting staan er 5 washbacks (roestvrijstaal). In het warehouse liggen gemiddeld zo’n 50.000 ex-bourbon en refill 

sherryvaten waar de whisky in ligt te rijpen. Men gebruikt hoofdzakelijk bourbonvaten, die van de Makers Mark en 

Heaven Hill distilleerderij gekocht worden.

https://scotchwhisky.com/whiskypedia/1846/glen-moray/

https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/201409
https://scotchwhisky.com/whiskypedia/1846/glen-moray/

