
Hepburns Choice

Glenrothes 9 Year single cask 782 flasker  46%. Bott. 2014.

Speyside

Modnet I en Sherry Butt. Blød og rund med lækre nuancer fra Sherryfaddet.

Glenrothes 9 YO 2004 Bottling Note

Matured in a single Sherry butt with an outturn of 782 bottles, this 9 year old 
Glenrothes would be the perfect whisky for having with your breakfast. Outside 
of a Tiffany's jewellery store. Probably.

Glenrothes 9 y.o. 1st-fill Sherry Cask (2004 – 2014): nice sherry nose, not too raisiny, grapes,
blood oranges, cola mix, black pepper, Asian spice; mild taste; a wondeful sherry cask 
bottling. 88+ points. 

Details zu Glenrothes Hepburn's Choice 9 Jahre 

So  sollte  ein  Whisky  aus  einem  first  fill  Sherryfass  schmecken.  Dunkle  Geschmacks-  und
Geruchspalette, Kirsche, Schokolade, Tabak und wunderbares Trockenobst. Der Sherryeinfluss
erschlägt den Whisky nicht, sondern lässt noch Platz für mehr.

Aroma:  Noten  von  Trockenobst,  Kirsche,  dunkle  Früchte,  Schokolade  und  etwas  Tabak.
Geschmack: Sehr vollmundig und perfekt dosierte Sherryaromen. Ebenso etwas Wildkirsche und
dunkle  Beeren.  Ein  typischer  Glenrothes.
Finish: Wildkirsche, ölig, Salz, Leder - sehr wärmend.

Smagsnoter Talisker STORM
Udseende: Rent guld
Næse: Først behersket men krydret, med en antydning af strøgne tændstikker; ren og frisk 
og voksende i kompleksitet, som en storm, der samler sig for at afsløre en honningsød malt 
med modne, røde bær. Til sidst driver en velafstemt snert af røgede toner frem på scenen, 
mens der opstår en bølge af friske, rene noter og en eksplosion af fed peber. 
Krop: Medium
Smag: Først sød, mild og fyldig i munden, men hurtigt meget krydret som en tiltagende 
storm, når Talisker varmen bryder frem. Det er som om, at den rene tungedækkende sødme
går hånd i hånd med en dyb, nøddeagtig, røget smag for at omfavne de krydrede toner. 
Smagen trækkes elegant ud med en god balance mellem sødme, røg og salt. Det bliver 
endnu tydeligere ved at tilføje en smule vand.
Eftersmag: Ren og middellang, varmende med en varig, blød eftersmag, hvor de sene 
tørveholdige, brændte gløder anes.



Talisker STORM er en sprudlende ny variant af Talisker, skabt til at glæde og fascinere de 
mange tilhængere af denne berømte island whisky: Mere intens og røget, med forstærkede 
og livlige maritime toner afrundet af Talisker's signatur af varm sødme.

Ren guld af udseende og sammensat af Diageos Master Blenders fra både foryngede og 
genfyldte fade af forskellig alder leverer Talisker STORM en perfekt balance mellem en 
levende destillerikarakter og en blødere træet fyldighed. Whiskyen er aftappet ved den 
traditionelle Talisker-styrke på 45,8% ABV uden alderserklæring.

De første smagere har i enighed udtalt:
”Den søde varme og salte, pebrede eftersmag, der er symbolet på Taliskers karakter, er 
omhyggeligt forstærket gennem en dygtig blanding af Talisker-fade af forskellig alder. Den 
udtalte maritime karakter opnår en dybere intensitet, som en varm velkomst fra et vildt 
hebridisk hav.”

Master Blender Dr. Jim Beveridge forklarer, hvordan whiskyfremstillerne har udviklet denne 
stormfulde nye tilføjelse til en allerede berømt familie af meget markante single malt 
whiskyer:
"Vi ønskede at fokusere på destillerikarakteren - grundklippen i Talisker STORM. Så vi 
opsporede nogle fantastiske lagrede Talisker whiskyer, berigede og fyldige af tiden i 
omhyggeligt foryngede fade, og forenede dem med en meget frisk destillerikarakter bevaret
gennem modning i genfyldte fade. Resultatet er Taliskers unikke destillerikarakter, som er 
skabt af ældre, modne whiskyer forenet i én pulserende drik."
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