
Woodford Reserve 
Double Oaked

Kentucky, Amerika 
Leeftijd ± 8 jaar, 43,2 %

Kleur: diep amber
Neus: rijke aroma’s van donker fruit, karamel, chocolade, marsepein, 
getoast eikenhout en een scherp accent van honing
Smaak: mooi volle combinatie van vanille, donkere karamel, 
hazelnoten, appels, fruit en kruiden
Afdronk: lang en romig met tonen van honing en appels. 
 
Invloed van eikenhout: 
Alle whisky uit Amerika (daar Bourbon genoemd) moet bij wet gerijpt worden in ‘first-fill’ 
eiken vaten. 
De Woodford Reserve Double Oaked begint zijn leven als een gewone Woodford Reserve met 
een leeftijd van ongeveer zeven jaar. Vervolgens wordt hij overgestoken op diep getoaste 
vaten. De rijping op deze, door de eigen kuiperij vervaardigde vaten, duurt nog ongeveer een 
jaar.

De Woodford Reserve Distillery ligt zo’n 13 km van Versailles, Kentucky. 
De distilleerderij was vroeger bekend onder de naam Old Oscar Pepper Distillery en later 
als de Labrot & Graham Distillery. Woodford Reserve is een merk van de Brown-Forman 
Corporation, zij hebben ook nog een naar de firma genoemde distilleerderij in Shively, 
Kentucky. 
Distillatie begon op de plek van de distilleerderij 
al in 1780, maar het huidige gebouw stamt uit 
1838. In 1878 werd de distilleerderij verkocht aan 
Leopold Labrot en James Graham, zij droegen 
op hun beurt de eigendom over aan de Brown-
Forman Corporation in 1941. Brown-Forman 
stopte de productie in 1968 en verkocht de 
distilleerderij in 1971. In 1993 kochten ze hem 
weer terug en brachten hem na een grondige 
renovatie weer in productie.  
Het merk Woodford Reserve werd geïntroduceerd 
in 1996.



Auchentoshan 
Heartwood

Lowlands, Schotland 
Leeftijd ± 7 jaar, 43 %

Kleur: donkere honingraat
Neus: heerlijke tonen van verse cappuccino met aroma’s van fruit, noten en rozijnen
Smaak: rijk met lichte zoete tonen en tonen van fruit en noten 
Afdronk: lang, iets drogend met aanhoudende aroma’s van fruit (druiven).
 
Invloed van eikenhout: 
Deze Auchentoshan Heartwood die eigenlijk alleen voor de Global Traveller markt 
beschikbaar is, combineert de perfecte balans tussen rijke whisky gerijpt in Oloroso 
sherryvaten, met de tonen van noten van de whisky die op een Bourbon vat gerijpt heeft. 

De Auchentoshan distilleerderij is ten noordwesten van de stad Glasgow gelegen. 
De naam komt uit het Gaelic en betekent “hoek van het veld”. 
Vroeger stonden op de hoek van dit veld een boerderij, een woning en het vee.

Waarschijnlijk is de distilleerderij gebouwd door Ierse vluchtelingen in 1825. 
Dit zou ook de reden kunnen zijn dat er bij Auchentoshan 
drie keer gestookt wordt, 
in plaats van de twee keer, wat bij de Schotse 
distilleerderijen normaal is. 
In Ierland is drie keer distilleren gebruikelijk. 

Voor de rijping gebruikt men refill, bourbon- en 
sherryvaten. 
Het water komt uit een meer dat in de Highlands 
is gelegen, Loch Katrine geheten en het 
koelwater is regenwater, dat wordt opgevangen 
in een reservoir
bij de distilleerderij.
Auchentoshan verkoopt 90% van haar whisky 
aan de makers van blended whisky’s. 
De overige 10% wordt door Achentoshan zelf als 
malt whisky op de markt gebracht.



Compass Box
Oak Cross

Blended Malt uit Schotland 
Leeftijd 10 jaar, 43 %

Kleur: diep amber
Neus: rijke aroma’s van donker fruit, karamel, chocolade, marsepein, 
getoast eikenhout en een scherp accent van honing
Smaak: mooi volle combinatie van vanille, donkere karamel, 
hazelnoten, appels, fruit en kruiden
Afdronk: lang en romig met tonen van honing en appels. 
 
Invloed van eikenhout: 
John Glaser, de oprichter van Compass Box, werd tijdens zijn bezoek aan de Franse 
bossen geïnspireerd door de prachtige kwaliteit van het hout. Deze Oak Cross is een 100% 
maltwhisky, waarvan een gedeelte van de malt een tweede rijping heeft gekregen op zeer 
speciale door John Glaser ontwikkelde vaten. Deze vaten hebben kopeinden die van Frans 
eiken zijn gemaakt, terwijl de duigen van Amerikaans eikenhout gemaakt zijn. Door het 
gebruik van deze speciale vaten krijgt de maltwhisky een perfecte balans tussen het wat 
lichte karakter van het Amerikaans eiken en het kruidige en 
gedroogd fruit karakter van het Franse eikenhout.  
 
Tijdens het bottelen worden enkele op deze speciale vaten 
gerijpte whisky’s toegevoegd om het extra karakter en subtiele 
fruitaroma’s te verkrijgen, die anders niet haalbaar zijn. Het 
resultaat is een maltwhisky met een zachte smaak en tonen van 
kruidnagel en vanille, met een nadrukkelijk karakter van zoetig 
mout en subtiel fruitaroma.  
 
De Oak Cross is een vatted maltwhisky (blend van malts), 
gecomponeerd van uitsluitend Highland malts, zoals 
(hoofdzakelijk) Teaninich en voor de verdere balans zijn er 
maltwhisky’s gebruikt o.a. van distilleerderijen uit het plaatsje 
Brora en Carron.  
De gebruikte malts zijn minimaal 10 jaar oud en unchillfiltered. 



Laphroaig
Four Oak

Islay Malt, Schotland
Leeftijd ± 8 jaar, 40 %

Kleur: helder goud
Neus: aroma’s van turfrook, fruitcompote en geroosterde vanille
Smaak: rijke houttonen (sandelhout, eik, den, spar, wilg) krijgen balans door tonen van 
gloeiende sintels, zeewier en botercrème
Afdronk: tonen van zoute drop, salmiak en lang aanhoudende turfrook. 

Invloed van eikenhout:
De naam verwijst naar de 4 gebruikte vaten. De whisky rijpte op een combinatie van 
bourbon barrels, quarter casks, barrels van nieuw Amerikaans eikenhout en hogsheads van 
Europees eikenhout. Gebotteld op 40% lijkt het een heel milde Laphroaig, maar wel met de 
karakteristieke rokerige en medicinale tonen.

De distilleerderij van Laphroaig (uitgesproken als “La Froig”) staat aan de zuidkust van het 
eiland Islay. 
De naam Laphroaig komt uit het Gaelic en betekent “Het mooie dal aan de brede rivier”. 
Geniet er puur van als liefhebber, of voeg er wat zuiver water 
aan toe. Laat hem over je tong rollen, geniet van alle smaken 
en aroma’s. Sluit je ogen en luister naar de golven die tegen de 
kade van Laproaig kapot slaan en zie de prachtige leegte van 
de brede baai. 
De eigen mouterij van Laphroaig levert zo’n 20% van de 
productie, 
de rest wordt bij Port Ellen gekocht. De gerst, die op de 
moutvloer ligt te ontkiemen wordt om de acht uur elektronisch 
gekeerd. 
De turf komt van eigen grond die ten noorden van de 
distilleerderij ligt. Kilbride Loch heet het meer waar men het 
water via een pijpleiding naar de distilleerderij brengt. 
Op de etiketten van de maltwhisky’s van Laphroaig staat de 
tekst 
“ The most richly flavoured of all Scotch whiskies”, 
wat het karakter van deze mooie Islay maltwhisky’s aangeeft.


