Degustacja
Whisky objęte degustacją:






Laphroaig Select
Lauder’s
Lauder’s Queen Mary
Maker’s Mark
Monkey Shoulder Blended Malt

Laphroaig Select - jego nazwa nawiązuje do procesu selekcji beczek. Wszystko zaczyna się od
tradycyjnego destylatu starzonego w beczkach po bourbonie, który przelany zostaje do dziewiczych
beczek z amerykańskiego dębu
Aromat: słód i torf, sporo owoców z sadu, miód, karmel, wanilia, mleczna czekolada i leciutki podmuch
morskiej bryzy.
Smak: łagodny, torf, wanilia, karmel, jabłka, gruszki, nuty cynamonu i gałki muszkatołowej, ślady popiołu
i zwęglonego dębu.
Finisz: średnio długi, z nutami wanilii, torfu i jodu.

Lauder’s

- jest to jedna ze starszych marek whisky mieszanej w Szkocji. Wytwarzana jest od 1836 roku

w Glasgow
Aromat: lekki i gładki z nutami zbóż, karmelu, słodyczy, słodu, wanilii, sherry, suszonej żurawiny i moreli
Smak: dobrze zrównoważony z nutami karmelu, delikatnego dymu, dębu, orzechów, suszonej śliwki i
cytrusów
Finisz: średnio długi z akcentami owocowymi i kremowymi

Lauder's Queen Mary - świętuje imponującą przeszłość Szkocji i Glasgow. W czasie, gdy Archibald
Lauder zaczął sprzedawać swoje whisky w XIX wieku w Glasgow
Aromat: ładnie zbalansowany, rodzynki, suszone śliwki, świeżo palone ziarna kawy, toffi, karmel, ślady
goździków, cynamon i gałka muszkatołowa.
Smak: rodzynki w czekoladzie, suszona żurawina, prażone migdały, toffi, cynamon, szczypta pieprzu i dąb

z sherried.
Finisz: średnio długi, z nutami sherry, suszonych owoców, toffi i zimowych przypraw.

Maker’s Mark - przez niemal pół wieku Maker’s Mark Distillery określała się dumnie „Firmą jednego
bourbona”
Aromat: dość kompleksowy, ekstrakt wanilii, karmel, syrop klonowy, drożdżówki cynamonowe,
kandyzowana skórka pomarańczowa, pieczone jabłka i dąb.
Smak: sporo karmelu i kremu waniliowego, płatki śniadaniowe z miodem, szarlotka poprószona
cynamonem, szczypta gałki muszkatołowej i dość silne nuty dębowe.
Finisz: dość długi, z nutami karmelu, wanilii, słodkich przypraw, dębu i w mniejszym stopniu tytoniu.

Monkey Shoulder Blended Malt to propozycja William Grant & Sons z 2005 roku. Oryginalna
formuła wymieniała trzy single malty pochodzące z gorzelni należących do spółki (Glenfiddich, Balvenie i
Kininvie) starzone w beczkach po bourbonie.
Aromat: słodowo-owocowy, jabłka, gruszki, ananasy, mleczne krówki, karmel, wanilia, miód i ślad
dębowych wiórów.
Smak: łagodny, słodkie płatki śniadaniowe, jabłka, gruszki, banany, skórka cytrynowa, miód, wanilia,
nugat orzechowy, ślady lukrecji i dębu.
Finisz: średnio długi, z nutami nugatu orzechowego, letnich owoców, skórki pomarańczowej, wanilii i
dębu.

