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Pernod Ricard, de eigenaar van Chivas Regal, heeft de toelating gekregen 

om 29 nieuwe warehouses te bouwen op de Malcolmburn site en 2 nieuwe 

op Alexandra Road in Keith. Deze warehouses komen er ter vervanging 

van de niet meer bruikbare, na de sneeuwval van de voorbije winter. De 

daken van de oude warehouses waren ingestort onder het gewicht van de 

sneeuw. De oude gebouwen blijven staat tot wanneer het nieuwe gebouw 

volledig operationeel is.
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Burn Stewart Distillers en Whyte & MacKay hebben beslist om samen te 

werken om de whiskies van Bunnahabhain, Deanstone, Tobermory, 

Dalmore en Jura op de Taiwaneese markt te promoten. Burn Stewart heeft 

zich reeds op de Taiwaneese markt geplaatst in 1994 en kent reeds een 

tewerkstelling van +/- 35 personen, maar gedurende de laatste jaren 

hebben ze gemerkt dat er een grote vraag is naar Single Malts en plannen 

ze nu om hun volledige range te introduceren, wetende dat momenteel 

reeds 75% van de spirit verkoop in Taiwan reeds schotse whisky is. 
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De Edrington Group heeft op 21/06/2010 

aangekondigd dat zij Matthew Turner hebben 

aangetrokken als nieuwe brand controller voor 

Highland Park. Matthew had voorheen 

dezelfde functie maar dan bij Macallan.

Matthew’s taak zal er vnl. in bestaan om 

Highland Park nog verder te doen groeien op 

de wereldwijde markt. 
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A. Dewar Rattray is na enkele jaren afwezigheid, terug beschikbaar 

in België, Jurgen’s Whiskyhuis heeft de eer gekregen om als verdeler 

te mogen optreden. A. Dewar Rattray is een onafhankelijke bottelaar 

die enkele keren per jaar hun single malts als single casks bottelen. 

Naast de cask strenght versies zullen er ook regelmatig single casks

op 46% worden aangeboden. De whisky's zijn nooit gekleurd en zijn 

altijd un-chillfiltered. Momenteel verkrijgbaar zijn oa.

A. A. A. A. DewarDewarDewarDewar RattrayRattrayRattrayRattray

Aberfeldy 1994, 15y, 57,3%, Bourbon cask # 4007, 290 bts, 58,99 €

------------>>>> Best buy in Whisky Magazine July 2010

Arran 1996, 12y, 55,7%, Puncheon Sherry # 96/723, 656 bts, 57,99 €

Balblair 1991, 19y, 46%, Boubon/Sherry cask # 1016, 335 bts, 50,99 €

Bunnahabhain 1991, 18y, 53,7%, 1st fill Sherry cask #5448, 647 bts, 84,99 €

Clynelish 1997, 12y, 59,4%, Bourbon cask # 4664, 310 bts, 47,99 €

Cragganmore 1993, 14y, 59,8%, Bourbon cask # 1910, 317 bts, 53,99 €

Glen Scotia 1977, 33y, 57%, Sherry Hogshead # 985, 195 bts, 169,99 €

Highland Park 1998, 11y, 46%, Bourbon cask # 5789, 317 bts, 46,99 €

Macallan 1991, 19y, 58,9%, Bourbon cask # 4135, 260 bts, 85,99 €

Mortlach 1990, 19y, 58,6%, Sherry cask 5950 (part), 218 bts, 80,99 €

Tomatin 1988, 21y, 55,2%, Bourbon cask # 1088, 213 bts, 77,99 €

Tullibardine 1990, 18y, 59,1%, Bourbon cask # 6105, 300 bts, 56,99 €

Naast het Cask Collection Label brengen zij ook 2 standaard whisky's nl.

Stronachie 12y, 43%, 33,99 €

------------>>>> Double Gold Medal at 2010 San Francisco Worlds Spirits Competition

Stronachie 18y, 46% binnenkort verkrijgbaar

Geïnteresseerden kunnen via e-mail naar info@whiskyhuis.be deze volledige 

set (behalve Stronachie 18y) van A. Dewar Rattray bestaande uit 13 x 3cl 

bestellen aan 53 € excl. verzendingskosten.



Ter ere van hun 15-jarig bestaan, brengt Arran een 15th 

Anniversary botteling uit en is vanaf heden ook bij ons 

verkrijgbaar. Het is een vintage 1999, die nog een finish van

2 jaar op een Amontillado Sherry Cask heeft gehad. Deze 

whisky werd gebotteld op 54,6% en is gelimiteerd tot 5640 

flessen wereldwijd. Het heeft ook een moderne verpakking 

met daarop de vleugels van een arend, het kenmerk van Arran.
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De whisky battle tussen Arran en Springbank op 4 juni was een grandioos 

succes, het volledige verslag kunt u nalezen op onze website.

Glen First Class, Glenfarclas (??), gedistilleerd in 2000 heeft een rijping gehad 

in ex-sherry butts, is gebotteld op 50% in 2010 en te verkrijgen aan 35,95 €.

Glen Peat Class is een 18-jarige vatted malt op 50% die uit 5% Bowmore, 

30% Laphroaig en 65% Ardbeg bestaat voor amper 49,95 €.
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Bij Bonhams, een veilingshuis in London, werd er één fles 64-jarige 

Glenfiddich geveild, waar er amper maar 61 van gemaakt zijn. De 

Schotse whisky-industrie mag dan al te leiden hebben onder de crissis,

dit is dus niet het geval voor collectors. De fles Glenfiddich werd 

gedistilleerd op 17/07/1937 en gebotteld op 24/10/2001 .

GlenfiddichGlenfiddichGlenfiddichGlenfiddich 1937193719371937

De whisky werd uiteindelijk verkocht voor een 25200£.

Bohnams is alvast niet meer aan zijn proefstuk toe, in 

november 2009 verkochten ze reeds een Dalmore Oculus

voor 27600£.  Maar het record staat momenteel nog op 

een Bowmore uit de 19de eeuw geveild in Glasgow in 

2007 voor een prijs van 29400£.

Cao Ila heeft terug een 25-jarige versie op de markt gebracht. In tegenstelling 

tot de 2005 versie op 58,4% is deze nu gebotteld op 43%.

CaolCaolCaolCaol IlaIlaIlaIla



BanffBanffBanffBanff sample sample sample sample tastingtastingtastingtasting setsetsetset
Banff 1966/2000 – Douglas Laing Old Malt Cask op 45,8%

Banff 1971 37y – Douglas Laing Old & Rare op 53%

Banff 1974/1998 – Gordon & Macphail CC op 40%

Banff 1975/2008 – Jim Mc Ewan’s Celtic Heartlands op 48,1%

Banff 1975/2007 – Signatory Vintage CC # 3343 op 43%

Banff 1975/2008 – Douglas Laing Old Malt Cask op 48,7%

Banff 1976/2001 – Signatory Vintage Dumpy Bottle # 2251 op 55,8%

Banff 1978/2004 – Chieftains Sherrywood # 3771 op 46%

Banff 1980/2009 – Signatory Vintage CC # 2918 op 54,5%

Banff 1982 21y – Rare Malts op 57,1%

Geïnteresseerden kunnen via een e-mail naar info@whiskyhuis.be deze 

set bestaande uit 10 x 3cl bestellen aan 100 euro excl. verzendingskosten.

ActiviteitenkalenderActiviteitenkalenderActiviteitenkalenderActiviteitenkalender

Zaterdag 24/07/10  : Whisky dinner in de Daantjeshoeve om 19u.

Meer info kun je terugvinden op www.whiskyhuis.be/whiskymenu.pdf

Zaterdag 25/09/10 : Cask in a Van Tastingtour met Glendronach om 20h00 

De verzendingskosten zijn voor sommige landen verlaagd.

The shippingcosts are beïng reduced for some countries.

Les frais d’envoi sont réducer pour certaines pays.

Jurgen’s Whiskyhuis levert nog steeds uw bestelde flessen gratis in België

en Nederland en dit vanaf 250 euro, voor Gent en zijn randgemeenten 

leveren wij al gratis vanaf 100 euro.

Gratis levering - Free delivery - Livraison gratuiteIn de Belgische 

Kustgemeenten op zaterdagavond 10 juli

Verzendingen Verzendingen Verzendingen Verzendingen ---- DeliveriesDeliveriesDeliveriesDeliveries ---- LivraisonsLivraisonsLivraisonsLivraisons


