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THE DALMORE
18YO
SCOTCH SINGLE MALT

HERKOMST: Schotland, Northern Highlands
KEY WORDS: Kaneel, chocolade, citrus, kruidig
KLEUR: Donker goud
GEUR: Vanille, sinaasappel, kruidnagel
SMAAK: Citrusfruit, kruidig, eikenhout
ALCOHOL:  43%
FORMATEN: 70cl 

OMSCHRIJVING

 `The Dalmore wordt samengesteld door de 
flamboyante master blender Richard Paterson, 
auteur van het boek ‘Goodness Nose’.

 `Voor het rijpen van de verschillende versies 
van The Dalmore wordt een groot aantal 
verschillende vaten gebruikt.

 `Het direct herkenbare logo is een ‘twelve 
pointer,’ ook wel Royal Stag genoemd.

Geen 18, geen alcohol.
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GESCHIEDENIS

In 1263 redde Colin Mackenzie uit Kintail het leven van Koning Alexander III van Schotland, tijdens een 
hertenjacht. Als beloning mocht de dappere held voortaan The Royal Stag’s Head als familiewapen 
gebruiken. Die legende werd in 1867 aan The Dalmore gekoppeld, het jaar waarin de uit 1839 stammende 
distilleerderij werd verpacht aan een afstammeling van Colin Mackenzie. Sindsdien zijn de hertenkop met 
het twaalfpuntige gewei en deze whisky onlosmakelijk met elkaar verbonden.

INGREDIËNTEN EN PRODUCTIE

The Dalmore distillery beschikt over een stel bijzondere ketels, de enige in de industrie die een zogeheten 
“cooling jacket” om de nek van de ketel hebben. Het is een van de redenen dat het eindproduct zo’n 
prachtige volle body heeft. Men heeft een voorkeur voor sherryvaten van verschillende soorten en master 
blender Richard Paterson heeft een prachtig palet van smaken en geuren tot zijn beschikking voor een 
variëteit aan bottelingen. The Dalmore 18 is gerijpt in ex-bourbon vaten en ex-Matusalem Oloroso sherry 
vaten. 

PROEFNOTITIE

Vanille, pure chocolade, sinaasappel en kaneel, 
gesuikerd citrusfruit, koffie, nootmuskaat en 
kruidnagel. Lange afdronk. Favoriet van whisky-
schrijver Hans Offringa. 

RECENTE ONDERSCHEIDINGEN

 ` ISC, IWSC en HKIWSC 2013 - Bronze

 ` ISC 2014 - Silver

 ` IWSC 2014 - Bronze

 `SWSC 2014 - Gold

The Dalmore’s ber oemde coo l ing jacket 

om de nek van de ketel.


