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Geen 18, geen alcohol.

FINLAGGAN 
ORIGINAL
SCOTCH SINGLE MALT WHISKY

HERKOMST: Schotland, Isle of Islay 
KEY WORDS: Peated malt, Isle of Islay, 
 krachtig, rokerig, mout  
KLEUR: Ambergoud
GEUR: Krachtig, rokerige turf en as, zilte  
 zeewind, graan en ontbijtfruit  
SMAAK: Stevige, mondvullende turf en  
 rook, ziltig, lichte tonen van   
 sherry, eikenhout en mout
ALCOHOL: 40%
FORMATEN: 70cl 

OMSCHRIJVING

 ` Finlaggan Original is een karakteristieke en 
betaalbare peated single malt, afkomstig van 
het Schotse eiland Islay. Islay staat bekend 
als dé regio voor rokerige turfstijl single malt 
whisky.  

 `De distilleerderij van Finlaggan is het best 
bewaarde geheim van Islay, enkel bekend bij 
een paar uitverkorene. 

 `De whisky is vernoemd naar Finlaggan Castle, 
ooit het bestuurlijk centrum voor Middeleeuws 
Schotland en thuis van de Lord of the Isles.
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GESCHIEDENIS

Finlaggan single malt wordt gedistilleerd sinds 1992. Vintage Malt Whisky Co Ltd. lanceerde Finlaggan destijds 
als een van de eerste merken, met als doel de sfeer en smaak van het whisky-eiland Islay in een fles te verpakken. 
 
In Loch Finlaggan, waar de whisky naar is vernoemd, liggen een aantal eilanden met een belangrijke rol in 
de Schotse geschiedenis gedurende de 13e en 15e eeuw. De clan MacDonald werd hier geïnstalleerd en 
woonachtig. Op Eilean Mor, het grootste eiland, werd Finlaggen Castle gebouwd. Sterk gelinkt met Gaelic 
en Noorse traditie, was de clan een van de grootste en meest invloedrijke families. Clan MacDonald groeide 
vanaf de Isle of Islay uit tot heerser over de eilanden en een deel van de Schotse Westkust, tot koning James 
IV in 1493 de macht overnam.

INGREDIËNTEN EN PRODUCTIE

De distilleerderij is dan misschien een goed bewaard geheim, maar het whisky-eiland Islay is wereldberoemd. 
Het staat bekend om haar rokerige whisky’s en dat is dan ook wat Finlaggan belichaamt; een stevige, 
karaktervolle peated whisky, rijk in de aroma’s van de turfrook waarin het mout is gedroogd en de Schotse 
kust, waar de whisky heeft mogen rijpen. 

PROEFNOTITIE

Een echte Islay whisky, mondvullend in turf en rooksmaken. Een hoog ppm gehalte zorgt voor de krachtige 
turfrook, die wordt afgewisseld met mout, zilte ondertonen en een hint van sherry en toffee. De afdronk is 
licht medicinaal met opnieuw de heerlijke langdurige rooksmaak.  

De ruines van 
Finlaggan Cast le 

op Eilean Mor.


