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THE GLENDRONACH
18YO ALLARDICE
SCOTCH SINGLE MALT

HERKOMST: Schotland, Eastern Highlands
KEY WORDS: Gestoofd fruit, chocola, noten
KLEUR: Diep goud met rode kern
GEUR: Toffee, fruit, morellen
SMAAK: Sinaasappel, walnoot, chocola
ALCOHOL:  46%
FORMATEN: 70cl 

OMSCHRIJVING

 `GlenDronach is Keltisch voor Vallei van de 
Bramen.

 `Bekend en geliefd om zijn volle, sherryachtige 
en fruitige single malts. Een echte ambassadeur 
van dit type single malt.

 `Een oude, prachtige distilleerderij met een 
authentieke binnenplaats en een sfeer die doet 
denken aan de 19de eeuw. 

 `Het Capitool in het oude Rome werd door 
ganzen bewaakt. Bij The GlenDronach doet 
een groep roeken (bekend als een parlement) 
dat al bijna twee eeuwen.

Geen 18, geen alcohol.
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GESCHIEDENIS

In 1826 werd The GlenDronach opgericht door een consortium van zakenlieden. Gelegen in de vallei van 
de Forgue is dit een van de meest fotogenieke distilleerderijen van Schotland. Een deel van de distilleerderij 
brandde in 1837 af, maar daar is gelukkig niets meer van te zien. The GlenDronach wisselde tussen 1852 
en 2016 maar liefst acht keer van eigenaar en is thans in het bezit van het Amerikaanse concern Brown-
Forman, die ook Jack Daniel’s en Woodford Reserve tot zijn bezit mag rekenen.

INGREDIËNTEN EN PRODUCTIE

The GlenDronach is bekend en beroemd vanwege haar voorkeur voor vaten waar voorheen Oloroso 
of Pedro Ximenes (PX) sherry in heeft gezeten. De ‘heavily sherried’ single malt is The GlenDronach’s 
handtekening, wereldwijd een begrip onder whiskyliefhebbers. De 18-jarige expressie van The 
GlenDronach is vernoemd naar een van de oprichters van de distilleerderij, James Allardice. Niet gefilterd 
en natuurlijk van kleur, groeide deze single malt op in Spaanse ex-Oloroso sherryvaten, wat een zeer rijke 
en onvergetelijke dram heeft opgeleverd.

PROEFNOTITIE

Aromatische zoete toffee naast een compote 
van gestoofd fruit, een vleugje kruiden en ge-
roosterd walnotenbrood, afgemaakt met sinaas-
appelchocolade. De afdronk is enorm lang en 
zeer complex.

RECENTE ONDERSCHEIDINGEN

 ` IWSC 2016 - Silver Outstanding

 `World Spirits Competition 2017 - Double 
Gold

 `World Whiskey Awards 2017 - Gold

Beroemde sherry casks 
van The G lenDronach.


