
Loch Lomond Inchmoan “Peated” 12y Old Single Malt

Omschrijving
Deze whisky is een combinatie van twee verschillende stills, de zwanenhals en 
rechte still zijn hiervoor gebruikt. Het is een whisky met een rokerig karakter met 
een kruidige toon. Gerijpt in Amerikaans eikenhout en refill bourbon vaten die hem 
de zoetheid geeft van vanille dat gewaardeerd wordt bij dit product.

Neus: muntblad, verbrand hout, een vleugje medicinale turf.

Smaak: kruidig met veel zwarte peper en kaneel. Al snel ontwikkelen zich lagen 
toffee om het evenwicht te herstellen. 

Finish: ang, rokerig en fruitig.

Extra info THE LOCH LOMOND Distillery
Tot de Loch Lomond Group (LLG) behoren de twee actieve distilleerderijen Glen 
Scotia en Loch Lomond. Daarnaast heeft LLG ook de voorraad van de prestigieuze 
gesloten distilleerderij Littlemill in de gelederen. Hiermee is de historie van de 
merken van LLG één van de oudste in de Schotse whisky industrie. De merken van 
het bedrijf kenmerken zich door de typische identiteit van de streken waar de 
verschillende whisky's vandaan komen. 

De distilleerderij van Loch Lomond is gevestigd in de plaats Alexandria op de grens 
van de Lowlands en de Highlands. Een tweetal whisky merken worden hier met 
veel passie gedistilleerd. Te weten, Loch Lomond en Inchmurrin,het laatste merk 
Inchmurrin is een Single Malt whisky die vernoemd is naar het grootste eiland in het 
mythische "loch" waar tevens ook de distilleerderij naar vernoemd is, Loch Lomond. 
Het gebied was decennia lang samen met de Speyside het episch centrum voor de 
Single Malt whisky industrie. Echter zijn er gedurende de jaren verschillende 
distilleerderijen gesloten wat de "Loch Lomond Distillery" uniek maakt in zijn soort. 
De distilleerderij met de gelijknamige naam van het mythische- en grootste meer 
van Schotland kenmerkt zich door de verscheidenheid aan whisky dat men 
distilleert. Het is dan ook één van de weinige distilleerderijen in Schotland die zowel 
aged Single malt Whisky, non-aged Single Malt whisky, Blended whisky als een 
100% Grain whisky vercommercialiseert. Tevens is de whisky afkomstig van de 
Loch Lomond distilleerderij, de favoriete whisky van kapitein Haddock uit het 
stripverhaal van Kuifje.


