
Isle of Raasay 3 yrs.

46,40%

€ 52,00

Kleur

Neus

Smaak

Finish

Isle of Raasay
 Lightly Peated

Hebridean Single Malt Batch R-01.1

Het water dat tijdens het distillatieproces bij de productie van whisky wordt 

gebruikt, komt uit een Keltische bron uit de ijzertijd.  Het water heeft een 

hoog mineraalgehalte dat afkomstig is van het vulkanische en 

zandsteengesteente van het eiland. 

De afdronk is droog en langdurig. De Raasay van 2022 neemt afscheid met zout en fijne houtrook. Het 

laat gedroogd fruit achter na het drinken.

Isle of Raasay Distillery is een Schotse whiskystokerij op het Inner Hebridean 

Isle of Raasay in het noordwesten van Schotland . 

Raasay is een eiland dat behoort tot de Binnen-Hebriden  en is gelegen 

tussen het eiland Skye en het Schotse vasteland  en telt momenteel

 192 inwoners. 

 donker goud

De single malt vleit de neus met zoete, lichte turf en aromatische rokerige tonen. Het ruikt naar 

maritieme tonen en houtrook. Het trekt fruitige tonen van gedroogde abrikozen en gekonfijt fruit.

Zoet en pittig. Donker fruit. Hartige kruiden - zwarte peper, kaneel, gezouten boter. 

Zwarte bessen dringen door. Houtrook en heide zorgen voor pittige tonen. 

De zoetheid komt van honing en gezouten karamel. Een vleugje zout.

Dist.: 2018/2019         Bott.: 2022         Age: 3 yrs old

Casktype: first-fill Rye Whiskey casks, Chinquapin Oak (witte eik) casks,  first-fill Bordeaux Red Wine casks

R&B Distillers is in 2014 opgericht door Alasdair Day en Bill Dobbie.

Het bedrijf begon zijn activiteiten op het eiland Raasay in 

september 2017  nadat het zijn distilleerdervergunning had ontvangen.

https://scotchwhisky.com/whiskypedia/9241/isle-of-raasay/

De whisky wordt gedistilleerd in koperen pot stills en rijpt in de distilleerderij 

op Raasay in verschillende eikenhouten vaten. De distilleerderij zal ongeveer 

200.000 liter pure alcohol per jaar produceren. Het vlaggenschip van de 

distilleerderij is Isle of Raasay Single Malt Scotch Whisky, uitgebracht sinds 

2020.

De distilleerderij is gebaseerd op de locatie van een voormalig ongebruikt hotel genaamd Borodale House in het 

zuidwesten van het eiland. De Isle of Raasay-distilleerderij heeft ook een bezoekerscentrum dat in januari 2018 is 

geopend. Het werd in juni 2018 door VisitScotland als toeristische attractie met 5 sterren bekroond. De 

distilleerderij heeft ook een zes -slaapkamer hotel met uitzicht over het eiland Skye.  (Er is ook een heel lekkere 

'Isle of Raasay gin'.)

De distilleerderij is eigendom van R&B Distillers  (Raasay en Borders) en was 

bij de opening in 2014 de eerste legale distilleerderij op het eiland Raasay.

https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/212392

https://scotchwhisky.com/whiskypedia/9241/isle-of-raasay/
https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/212392

