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GLEN GRANT
10YO
SCOTCH SINGLE MALT

HERKOMST: Schotland, Speyside
KEY WORDS: Licht, notig, fruitig
KLEUR: Rijpe gouden gerst
GEUR: Boomgaard met rijp fruit
SMAAK: Romig, fruitig, noten
ALCOHOL:  40%
FORMATEN: 70cl 

OMSCHRIJVING

 `Glen Grant is een zeer toegankelijke 
‘instapmalt’ voor de beginner, maar wordt ook 
gewaardeerd door de kenner.

 `De distilleerderij heeft een indrukwekkende 
entree, gebouwd in de baronial Victorian stijl.

 `Achter de distilleerderij bevinden zich 
prachtige tuinen, aangelegd door Major Grant, 
één van de vorige eigenaren.

 ` In de tuinen bevindt zich een grot waarin de 
majoor een kluis liet aanleggen om daarin zijn 
persoonlijke fles te bewaren en zijn gasten 
daaruit te schenken.

Geen 18, geen alcohol.
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GESCHIEDENIS

Glen Grant staat in het dorpje Rothes en is gebouwd in 1840 door de broers James en John Grant. In 
1861 was het de eerste distilleerderij in de regio die van elektriciteit werd voorzien. Vanwege de groei 
werd besloten om in 1897 een tweede distilleerderij te bouwen tegenover de eerste. Zij kreeg de naam 
Glen Grant 2, maar werd in 1902 alweer gesloten. In 1965 werd de productie daar hervat onder de naam 
Caperdonich.  In 2002 volgde opnieuw een sluiting waarna in 2010 de gebouwen aan kopersmid Forsyth’s 
werden overgedaan. Glen Grant 1 produceert continu sinds de oprichting in 1840. 

INGREDIËNTEN EN PRODUCTIE

Tien glimmende koperen distilleerketels produceren gezusterlijk meer dan 5 miljoen liter Glen Grant per 
jaar, met een theoretische capaciteit van 6,5 miljoen liter. Dat gebeurt sinds 2006 onder Italiaans eigendom. 
In dat jaar kocht Gruppo Campari de distilleerderij van Glen Grant. De whisky rijpt voor het grootste deel 
in ex-bourbon vaten van Amerikaans eikenhout. Er wordt ongeturfde mout gebruikt. Dit is één van de 
weinige distilleerderijen in Schotland waar de hele productie nog inhouse gebotteld wordt.

PROEFNOTITIE

Een tikje droog met evenwichtige aroma’s van 
rijp boomgaardfruit. Fruitig en romig op de 
tong. Het fruit zet zich verhevigd door in de 
aangename afdronk en er verschijnen hints van 
hazelnoot. Dat notige karakter is Glen Grants 
handtekening.

RECENTE ONDERSCHEIDINGEN

 `SWSC 2013 - Gold 

 ` IWSC 2014 - Silver & Outstanding

 `Whisky Bible 2015 - Liquid Gold Award

De ber oemde kluis 
van Major Grant.


