
A 
BR

A
N

D
 N

EW
 D

AY

THE DALMORE
PORT WOOD RESERVE
SCOTCH SINGLE MALT WHISKY

HERKOMST: Schotland, Highlands
KEY WORDS: Veel exotische smaken, 
 intens en fruitig karakter
KLEUR: Amber goud
GEUR: Zoete rode bessen, Sevilla   
 sinaasappels, toffee pudding
SMAAK: Nectarines, romige karamel,   
 geroosterde kastanje 
	 en	Java	koffie
ALCOHOL:  46,5%
FORMATEN: 70cl 

OMSCHRIJVING

 `The	Dalmore	wordt	geclassificeerd	als	One	of	
life’s privileges en behoort tot de meest luxe 
en super premium malts wereldwijd.  

 `The Dalmore wordt samengesteld door 
master blender, en tevens wereldwijd whisky 
icoon, Richard Paterson.     

 `The Dalmore distilleerderij heeft de oudste en 
meest unieke stock van de Schotse Highlands.

 `The Dalmore heeft te maken met een 
gigantisch toenemende vraag naar haar 
expressies. Hierdoor wordt The Dalmore 
steeds schaarser en neemt de waarde van de 
whisky’s toe. 

Geen 18, geen alcohol
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GESCHIEDENIS

Het begon allemaal in 1263. Colin van Kintail, hoofd van de Clan Mackenzie, redde het leven van Koning 
Alexander III toen hij werd aangevallen door een 12 puntig hert. Colin riep “Cuidich ‘n’ Righ” wat “red de 
koning” betekend in het Gaelic toen hij vooruitschoot naar het hert en deze in het voorhoofd speerde. 
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 distilleerderij werd verkocht aan de 
Mackenzie familie. Sindsdien zijn de hertenkop met het 12 puntige gewei en deze whisky onlosmakelijk met 
elkaar verbonden.

INGREDIËNTEN EN PRODUCTIE

The Dalmore distilleerderij beschikt over bijzondere ketels, met een zeldzame interne koeltechniek, de 
zogenoemde “Victoriaanse cooling jacket”. Het is één van de redenen dat de whisky zo’n prachtige volle 
body heeft. De vaten die gebruikt worden voor The Dalmore whisky’s zijn met de hand geselecteerd door 
master blender Richard Paterson. Voor rijping van The Dalmore wordt een grote diversiteit aan de meest 
exclusieve vaten gebruikt. De eerste rijping vindt plaats op sherryvaten en ex-bourbonvaten. 
De	finishes	zijn	op	o.a.	Matusalem,	Oloroso,	Amoroso	en	rode	wijnvaten.		De	Port	Wood	Reserve	is	
gerijpt in Amerikaanse witte eiken ex-bourbonvaten en Tawny Port pipes.

PROEFNOTITIE

Geuren met fruitige tonen van zoete rode bessen en Sevilla sinaasappels en romige karamel. Geroosterde 
kastanjes	en	koffie	worden	meteen	zichtbaar	in	de	mond,	voordat	tonen	van	rijke	pruimen,	Sanguinello-
bloedsinaasappels	en	gemacereerde	kersen	aan	de	finish	worden	onthuld. 

RECENTE ONDERSCHEIDINGEN

 ` ISC 2018 - Silver

 ` IWSC 2018 - Silver Outstanding

 ` ISC 2019 - Bronze

 ` IWSC 2019 - Gold


