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Geen 18, geen alcohol

THE BENRIACH 
12YO SHERRY WOOD
SCOTCH SINGLE MALT WHISKY

HERKOMST: Schotland, Speyside 
KEY WORDS: Three cask matured, zijdezacht,  
 Pedro Ximénez, Oloroso, 
 fruitig, vanille, honing 
KLEUR: Goud brons
GEUR: Peer, abrikoos,
  gekarameliseerde kersen
SMAAK: Tropisch fruit, chocolade   
 fondant, nootmuskaat, vanille 
ALCOHOL: 48%
FORMATEN: 70cl 

OMSCHRIJVING

 `The BenRiach is meester in het creëren van de 
meest unieke en bijzondere whisky’s. Daardoor 
staan zij ook wel beter bekend als ‘the home 
of maltology’. 

 `Zij distilleren op drie verschillende manieren: 
peated, non-peated en tripple distilled.

 `The BenRiach is één van de slechts zeven 
distilleerderijen in Schotland die haar eigen 
floor maltings doet. Hiervoor gebruiken 
zij Speyside turf wat zorgt voor een zoete 
kampvuurrook smaak in de peated varianten.

 `Het beruchte warehouse 13 van 
The BenRiach, beter bekend als the lab, staat 
vol met een schat aan de meest unieke en 
experimentele (aged) whiskyvaten die je 
nergens anders zult vinden. 
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GESCHIEDENIS

Het bijzondere karakter van The BenRiach whisky’s komt voort uit de avontuurlijke aard van founder 
John Duff. Rond 1890 reisde hij de hele wereld over waarbij de productie van het Schotse vuurwater zijn 
volledige en onverdeelde aandacht had. Van bourbons in Kentucky tot brandy in Zuid-Afrika, overal pikte 
hij, geholpen door zijn nieuwsgierige aard, kennis op over het maken van distillaten en hoe verschillende 
smaak paletten elkaar versterken. Eenmaal terug in zijn eigen Schotland was hij vastbesloten en begon hij 
The BenRiach distilleerderij in Elgin, in het hart van de Speyside. Door zijn brede kennis was hij niet bang 
te experimenteren. En om precies die reden is de avontuurlijke, gedurfde aanpak in het distilleren en het 
verleggen van grenzen verweven geraakt in het DNA van The BenRiach.

INGREDIËNTEN EN PRODUCTIE

Wie The BenRiach zegt, zegt ook maltology. Zoals een bartender een kunst maakt van het creëren van 
de allermooiste cocktails, mixology, heeft The BenRiach een kunst weten te maken van het creëren van 
de allermooiste en meest unieke whisky. Dit doen zij door alle facetten in het distillatieproces optimaal 
te benutten. The BenRiach distilleert namelijk drie type whisky’s: peated, non-peated en tripple-distilled. 
Maar ook doet The BenRiach zelf haar floor maltings, wat in deze tijd uitzonderlijk is. Niet te vergeten is 
natuurlijk the art of maturation. Niet voor niets is warehouse 13, a.k.a. the lab, berucht om de gigantische 
verscheidenheid aan unieke, experimentele en zeldzame (aged) casks die daar liggen te rusten.

PROEFNOTITIE

Een zijdezachte dram om lang van te genieten. Tropische tonen van rijp fruit worden aangevuld met 
romige chocolade en nootmuskaat.   

RECENTE ONDERSCHEIDINGEN

 `SFWSC 2019 - Gold

 ` IWSC 2019 - Silver
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