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Adelphi – Breath of Speyside 10 y.o.- 58,5% a.b.v. 
Kun 536 flasker fra et “First Fill” sherry fad – Fra  ???  
Un-chillfiltered & Naturlig farve

Adelphi går aldrig på kompromis Kun de allerbedste fade er gode nok til at komme i 
gennem Adelphis nåleøje. Når Adelphi tester omkring 25 fade, så er der kun ét der 
bliver godkendt til at blive aftappet under Adelphis navn. Alex Bruce, Adelphis 
manager og den kendte whisky-skribent Charles Maclean sidder tit sammen og tester 
prøver fra tilbudte fade fra forskellige destillerier. Men der skal virkelig være tale om 
exceptionelle fade før de bliver godkendt af Alex og Charles. Under 4% af fadene 
består testen.
Adelphi distillery blev grundlagt i 1826, og destilleriet lå ved Clyde floden i udkanten
af Glasgow. Destilleriet lukkede i begyndelsen af 1900-tallet, men genopstod som 
uafhængig aftapper i 1993, hvor et barnebarn af en af de tidligere ejere startede 
Adelphi op som uafhængig aftapper. Fra starten har der aldrig været tvivl om 
Adelphis filosofi: ”Vi ønsker kun at aftappe det bedste”!

Adelphi, der er kendt for deres fantastiske aftapninger og deres høje kvalitet. De 
fleste aftapninger er i fad styrke – Cask Strength. Det er meget begrænset, hvad 
manager Alex Bruce og whiskyeksperten og skribenten Charles Maclean godkender 
som værende godt nok til at Adelphi vil lægge navn til at aftappe fadet. 
Aftapningerne er fra enkeltfade og derfor er det ofte kun få flasker, vi får fra 
aftapningerne. Det er med stor glæde, at vi kan præsentere disse fantastiske 
aftapninger.

Adelphi har også bygget deres eget destilleri: Ardnamurchan, der er det vestligste 
destilleri på det skotske fastland. Destilleriet påbegyndte produktionen i starten af 
2014. Og blev officielt indviet d. 25. juli 2014. Her er tale om et destilleri, hvor alt 
bygger på filosofien om at producere ultimativ højkvalitets malt – Vi glæder os til at 
følge udviklingen



Arran  – PX (Pedro Ximenez) finish – 10 y.o. - 46% a.b.v. 
Exclusive to professional Whisky retailers in Denmark

Denne aftapning er udelukkende produceret til det danske marked. Det er første gang 
at Arran frigiver en whisky, der har afsluttet sin lagring på P.X. Sherry fade, og det er
samtidig verdenspremiere på den helt nye SMALL BATCH præsentation fra Isle of 
Arran Distillers.

Whiskyen har en flot gylden farve. Når man stikker næsen i glasset, fornemmer man 
toner af ristede skumfiduser og søde rosiner. Smagen er fyldig og fed med de 
klassiske Arran-toner af æbler og citrusfrugter samt masser af chokolade og en 
delikat note af urter. En kompleks dram, hvor afslutningen er lang, og de sødmefulde 
aromaer træder frem. Smagen afsluttes med en dejlig velafbalanceret udtørrende 
fornemmelse

Efter mere end 150 års fravær, kom den legale destillation tilbage til øen Arran i 
1995, da destilleriet Isle of Arran destillerede de første dråber kl. 14.29 den 29. juni 
1995. Det sidste legale destilleri på Arran lukkede i 1836.

Det ualmindelige smukke destilleri Arran er beliggende i landsbyen Lochranza på 
den nordvestlige spids af Arran, og destilleriet er fortsat det eneste på øen. Whiskyen 
fra destilleriet modner på destilleriets egen grund i nogle helt unikke omgivelser. 
Whiskyen lagres på sherry- og bourbonfade.

Klimaet på Arran forcerer modningen, og whiskyen fra Arran betragtes som den 
hurtigst udviklende i hele Skotland. Dette skulle efter sigende skyldes den varme 
Golfstrøm, der passerer destilleriets lagerbygninger.
Vandet til destilleriet kommer fra Loch na Davie kilden, der er den reneste naturlige 
kilde i hele Skotland.

Whiskyen fra destilleriet tappes uden kuldebehandling og filtrering, og der tilsættes 
ikke farve af nogen art. Det er de rå dråber, udviklet af den rene natur på øen Arran.

Arran destilleriet er fortsat et af de få privatejede destillerier i Skotland. Det drives af 
et meget erfarent team bestående af tre mand. I spidsen står distillery manager, James
MacTaggart, der har over 30 års erfaring med whiskyproduktion.

Siden 1995 er destilleriet flere gange blevet anerkendt for sin dynamiske kraft i 
skotsk whiskyindustri. I 2007 blev Arran udnævnt som "Scottish Distiller of the 
Year" i Whisky Magazine. I 2005 vandt destilleriet "The Queens Award for 
Enterprise", som er den største og vigtigste hædersbevisning for erhvervslivet i hele 
Storbritannien.


