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Geen 18, geen alcohol

THE GLENDRONACH 
TRADITIONALLY PEATED
SCOTCH SINGLE MALT WHISKY

HERKOMST: Schotland, Highlands 
KEY WORDS: Subtiel geturfd, Highland turf,   
 sherry, toffee, citrus 
KLEUR: Helder goud
GEUR: Highland toffee, donkere honing,  
 geroosterde gerst
SMAAK: Geroosterde sinaasappel,   
 kruidnagel, gerookte bramen 
ALCOHOL: 48%
FORMATEN: 70cl 

OMSCHRIJVING

 `The GlenDronach staat wereldwijd bekend als 
icoon op het gebied van sherry cask finishes. 
Het is niet voor niets dat zij de naam 
‘sherry cask connoisseurs since 1826’ dragen. 

 `Cask is King! Enkel het allerbeste is goed 
genoeg wanneer het aankomt op o.a. 
Oloroso en Pedro Ximénez sherryvaten.

 ` Je herkent een The GlenDronach whisky aan 
haar rijke, volle en robuuste smaak met een 
warme zoete, maar krachtige afdronk.

 `Deze expressie is een unieke combinatie 
van een signature The GlenDronach rijping 
op Oloroso en Pedro Ximénez vaten 
gecombineerd met een lichte turf. 
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GESCHIEDENIS

The GlenDronach is afkomstig uit de Schotse Highlands. De distilleerderij is opgericht in 1826 en is 
daarmee één van de oudste distilleerderijen van Schotland. De geschiedenis van The GlenDronach 
is gekleurd met legendes en whisky pioniers. Waaronder ook  oprichter James Allardice. Hij is de 
distilleerderij gestart met een visie: het creëren van de allermooiste sherry cask whisky’s. Een leuk weetje 
over The GlenDronach is the Legend of The Parliament. Al méér dan 200 jaar worden de geheimen van 
de distilleerderij bewaakt door een groep trouwe raven die zich nestelen in de warehouses. ‘Zolang de 
vogels blijven nestelen, blijft de whisky van uitstekende kwaliteit’, aldus het bijgeloof van de werknemers.

INGREDIËNTEN EN PRODUCTIE

The GlenDronach gebruikt alleen de allerbeste sherry casks (o.a. Oloroso en Pedreo Ximénez 
sherryvaten). Wie The GlenDronach zegt, zegt ook sherry. Niet voor niets positioneren zij zichzelf als 
‘sherry cask connoisseurs since 1826’. Waar vele andere whisky’s dergelijke luxe sherryvaten gebruiken 
voor een finish, gebruikt The GlenDronach deze voor het volledige rijpingsproces. The GlenDronach 
Traditionally Peated is gerijpt op een combinatie van Pedro Ximénez, Oloroso en Port vaten. Dit geeft 
deze expressie diepte en complexiteit.

PROEFNOTITIE

De karakteristieke tonen die we kennen van The GlenDronach in combinatie met een delicate turfrook 
zorgen voor een aangename verrassing. Denk aan hints van bramen en donkere honing omhuld door een 
echte Highland smoke. 
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