Gordon & MacPhail - Miltonduff 10 Års
Vinhus
Områder

Gordon &
MacPhail
Islay, Skotland,

Land

Skotland

Temp

15

Lukning

Kork

Druetype(r)

Byg, ,

Lagring

100%, Sherrycask

Volumen

70 cl

Passer til
Lukning

Lagring

Smag

Fylde

100%, Sherrycask

Tør

Kraftig

Kork
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Gordon & MacPhail - Miltonduff 10 Års
Gordon & MacPhail, som har lagret og tappet denne whisky til deres Discovery-serie. Den er lagret på
sherryfade, hvilket klæder Bunnahabhains spiritus flot – dette er et af Islays få ikke-røgede destillater,
så du kan forvente en saftig, blød og frugtig whisky uden skarpe kanter.
Farve: Gylden.
Duft: Kanelnoter, orangemarmelade og frugtkompot.
Smagsnoter: Fyldige noter af tørret frugt, brændt sukker, citron og appelsinskal.
Serveringsforslag: Bør nydes rent.
Bunnahabhain (grundlagt 1881) skiller sig ud fra de andre fleste andre destillerier på øen Islay ved at
lave både minimalt røget og kraftigt røget whisky. Hovedvægten, cirka 65%, er på den urøgede.
Whiskyen fra Bunnahabhain har spillet en vigtig rolle i de tre populære blends Cutty Sark, Famous
Grouse og Black Bottle, og det meste af whiskyen bruges stadig i blends, men der er dog et større
fokus på single malt end tidligere. Man er også ved at renovere destilleriet, så der er plads til flere fade
i en række nye warehouses, som skal ligge helt ned til vandet. I øvrigt får disse warehouses nok en af
Skotlands skønneste udsigter over sundet og naboøen Jura. I 2018 blev der lavet 2.1 millioner liter ren
alkohol på destilleriet.
Gordon & MacPhail er for den ædle single malt, hvad Lennon & McCartney er for popmusikken.
Igennem mere end 100 år har de insisteret på at hoppe over hvor gærdet er højest. Den nedarvede
sans for at udvælge de absolut bedste fade fra en bred vifte af destillerier praktiseres i dag som for
100 år siden. Når fadet er valgt, transporteres det til G&Ms warehouse i Elgin. Her passes og plejes
fadet sammen med tusindvis af andre udvalgte fade indtil den dag i fremtiden, det være sig fem, ti
eller halvtreds år senere, hvor whiskyen har nået sit zenit. Først her tappes de ædle dråber på flaske.
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Gordon & MacPhail - Miltonduff 10 Års
Juuls Vin og Spiritus A/S
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