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THE DALMORE
PORT WOOD RESERVE
SCOTCH SINGLE MALT

HERKOMST: Schotland, Northern Highlands
KEY WORDS: Tawny Port pipes, kersen, 
 vol en rond
KLEUR: Amber goud
GEUR: Zoete rode bessen, Seville   
 sinaasappels, toffee pudding
SMAAK: Nectarines, romige karamel,   
 geroosterde kastanje 
	 en	Java	koffie
ALCOHOL:  46,5%
FORMATEN: 70cl 

OMSCHRIJVING

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

 `Voor het rijpen van de verschillende versies 
van The Dalmore wordt een grote diversiteit 
van de meest exclusieve vaten gebruikt. 
Waaronder Matusalem, Oloroso, Amoroso en 
rode wijn vaten.   

 `The Dalmore heeft te maken met een 
gigantische toenemende vraag naar haar 
expressies. Om weerstand te kunnen bieden 
aan schaarste heeft zij daarom de The 
Dalmore Port Wood Reserve ontwikkeld. 

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. Deze volle en ronde expressie begint haar rijping in American white oak ex-
bourbon,	gevolgd	door	een	rijping	op	Tawny	Port	pipes	met	een	finish	op	In-situ	vaten.	De	combinatie	van	
deze sublieme vaten onthult een schoonheid in de vorm van volle zoete tonen van karamel gecombineerd 
hinten	van	kastanje	en	Java	koffie.	

PROEFNOTITIE

Deze whisky is het ultieme duet tussen sultana’s 
en in chocolade verhulde kersen. Afgesloten 
door een lang, zoete, maar toch kruidige afdronk. 

The Dalmore’s ber oemde coo l ing jacket 

om de nek van de ketel.


