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Whisky Kleur Alcohol Man Neus Smaak Afdronk

Aberlour Corné veel alcohol geen turf zoetig beetje 6 pepertje alcohol geen turf 7 flinke afdronk peper 7
medicinaal

Speyside 8 40% Stefan zoetig medicinaal caramel 6 zoet en peper 7 pepertje vol in diverse 7
opzichten

10 jaar € 37,07 per liter Theo geen turf caramel beetje stoer 7 caramel sterke alcohol geen turf wel 6 vol in alle opzichten 6
peper

Ardbeg Corné turf sterk veelbelovend 7 turf sterke belofte ingevuld 8 middellang 8

Islay 1 46% Stefan turf 6 stoere turf weinig zoetje spicy 7 zoet en spicy geen 46% 7
geproefd

10 jaar € 57,07 per liter Theo turf krachtig zee 7 stoer turf 8 kortig 7

Caol Ila Corné muffig vies 4 turf sterk 8 lang 8

Islay 3 43% Stefan muf medicinaal geen turf wordt niet zoet 4 zacht spicy zoet stevig van smaak 8 zoet lang 8

10 jaar € 53,57 per liter Theo muffig medicinaal weinig turf 5 islay sterk 8 lang zoethout 8

Dalwhinnie Corné iets medicinaal laf 5 spicy zoetig 6 kort 5

Highland 5 43% Stefan medicinaal overweldigend 4 peper spicy weinig zoet 6 kort peper 6

15 jaar € 47,07 per liter Theo zee vlak 6 peper zoetig 5 kort er blijft iets hangen 6

Glenkinchie Corné niet lekker geen turf 4 spicy lekkerder dan de neus 7 middel tot lang 7

Lowland 5 43% Stefan vies muf geen turf daarna iets zoet 4 peper spicy weinig zoet 5 lang peper vies 4

12 jaar € 42,79 per liter Theo muf niet lekker geen turf sokken 4 geen turf peper moutig 5 langig 5

Glenmorangie Corné zoetig vrouwenwhisky 5 iets peper minder zoet dan neus 6 kort 6

Highland 3 43% Stefan zoet citrus vanille 7 iets peper zacht zoet honing 6 kort peperig 6

10 jaar € 42,79 per liter Theo prettig zoetig citroen 7 zoetig vanille prettig iets gepeperd 7 kort 7

Highland Park Corné geen turf zoetig niet sterk 5 zoet ietsje peper 5 redelijk kort 5

Orkney 7 40% Stefan geen turf muf zeer licht zoet 5 zacht zoet en pepertje 7 matig lang met een pepertje 6
naijlend

12 jaar € 44,21 per liter Theo geen turf beetje sok 5 zacht zoet pepertje 6 kort iets zoet blijft hangen 5

Lagavulin Corné medicinaal stevig 7 pepertje beetje zoet islay 8 redelijk lang 8

Islay 8 43% Stefan overweldigend medicinaal stevig fris 7 zoetje peper licht turf 8 bite van peper langs de tong 8
briesje

16 jaar € 69,29 per liter Theo stevig medicinaal frissig veelbelovend 8 lekker druk weinig turf beetje zoet beetje 7 blijft hangen beetje zoethout 8
peper

Laphroaig Corné licht muffig 4 lekkerder dan neus stevig turf 7 middellang 6

Islay 7 40% Stefan overweldigend muf turftig 5 zoet medicinaal pepertje 7 zacht met een pepertje matig 7
lang

10 jaar € 45,64 per liter Theo turf zee 7 overweldigend iets medicinaals turf geen 7 middellang droppig 8
instapwhisky

Springbank Corné geen turf zoetig 6 ietsje peper minder zoet dan neus 7 minder lang en minder intens 5

Campbeltown 3 46% Stefan geen turf medicinaal zoetig bloemig 6 zoet prettig gemakkelijk neigt naar vanille 7 scherp iets peper matig lang 5
weinig tot geen fruit 3 op schaal van 1 t/m 5

10 jaar € 59,29 per liter Theo geen turf vriendelijk bloemig 7 prettige makkelijke smaak iets vanille iets 7 valt een beetje tegen minder 5
badderassociatie zoet vrouwenwhisky lekker

Talisker Corné beetje medicinaal beetje muffig 5 turf niet zoet 7 lange afdronk 7

Isle of Skye 7 46% Stefan muf zee medicinaal geen turf 5 zoetig peper geen turf 6 lange afdronk zoet peper 7

10 jaar € 42,79 per liter Theo beetje medicinaal muffig beetje zee 5 zeer licht turf moutig geen peper geen 5 hangt zwaar in de mond moutig 5
vanille

Tamdhu Corné erg zoet 5 zoet pepertje 5 relatief kort 5

Speyside 8 40% Stefan medicinaal en zoet 5 zoet 6 zoet pepertje redelijk kort 5

10 jaar € 47,07 per liter Theo zoet snoepjeswinkel 5 heel zoet 6 peper half kort 5


