Ping 1
Ardbeg Single Cask
Destillerad: 1972 27:e Oktober
Buteljerad: 2004 14:e Oktober
Fattyp: Bourbon Hogshead
Cask nr: 2780
Antal flaskor: 245
Alkoholstyrka: 51.7%
Denna Ardbeg räknas som en av det bästa destilleriet någonsin gjort, några har till
och med sagt att det ÄR det bästa.
Med sin gyllene färg doftar den en komplex mix av aromatiska dofter där den
kraftfulla början drar sig åt russin och kaffe. Efter detta kan man känna hur svarta
oliver och rökt bacon blandar sig med en rikt oljig torvdoft i bakgrunden.
När man sedan får den i munnen kan man känna en exceptionellt oljig mjuk hinna
som täcker hela gommen. Bakom oljorna, en rik, förförisk smak av citron och
kornsocker som blandar sig med dadlar och valnötter. Efter en stund kan man nimma
toner av kakao och kaffekaka.
Eftersmaken ligger länge med en spännande fräschör av citronkräm, oliver och
kakao.

Ping 2
Highland Park
Destillerad: 1977
Buteljerad: 2005
Fattyp: Sherry
Cask nr: 7959
Antal flaskor: 240
Alkoholstyrka: 52.3%
En sherryfatslagrad single malt från det nordligaste destilleriet i Skottland
Ytterligare en djup bärnstensfärgad whisky där dofterna drar sig till mandel, apelsin
och klöver. Doften av port och fat med en gnutta sötma gör sig också påminda lite i
bakgrunden.
Smaken är dominerad av sherry med toner av koriander och kanel och en aning torv.
Fräsch citrus, lite mer än doften ville antyda.

Efterklangerna är balanserade med en värmande, upptorkande känsla.

Ping 3
Macallan Speymalt
Destillerad: 1972
Buteljerad: 2005 5:e April
Fattyp: Firstfill Sherry
Antal flaskor: 213
Alkoholstyrka: 57%
Skall ha varit den första Macallan som tappats på ren fatstyrka och fortfarande en av
de få.
Här hittar vi en mahogny färgad whisky som doftar frukt, frukt och frukt i alla dess
skepnader. Svaga antydningar av mint och svavel (i en bra mening). En veritabel
sherrybomb!
Smakerna som exploderar är komplexa. Söta toner av sherry, honung, plommon,
toffee, äpplen, jordgubbar o.s.v.. En lite våldsam Macallan av den gamla skolan med
antydningar av rök.
Lång och rullande eftersmak med både mint, sherry och gummi med lite träbeska
som ytterligare påbackning.

Ping 4
Ledaig Chieftain
Destillerad: 1973 Maj
Buteljerad: 2005 December
Fattyp: Refill Sherry Hogshead
Cask nr: 2337
Antal flaskor: 114
Alkoholstyrka: 53%
Med en rökighetskänsla som bara kan hittas i Ledaiger från -72 till – 75
Redan i doften visar den sig vara ganska muskulös med sött, salt och rök i paletten.
Små distinkta drag av peppar, torv, päron, vanilj och ljung gör även denna komplex.

En närvarande och målande smak av rök och torv blandar sig med smaker av lime,
honung, vanilj och kanske även lite sherry och koppartoner.
Den långa eftersmaken präglas av torven och klingar ut till tonerna av sherry, och
ekträ.

Ping 5
Mortlach
Destillerad: 1957 21:a Maj
Buteljerad: 2007 21:a Maj
Fattyp: Refill Sherry Hogshead
Cask nr: 3019
Antal flaskor: 104
Alkoholstyrka: 41.7%
I sin vackra karaff och sina 50 år är detta en skönhet för både öga och gom.
I en glödande bärnstensfärg kan näsan förnimma röda frukter som rinner ut i russin,
kanel, choklad och apelsin. Dofterna är långa och kan påminna lite om lagrat portvin
och torr Oloroso-sherry.
Mildheten i whiskyn gör att man kan känna många svävande smaker av både syrliga
och söta toner. Tallkåda, tobak, citrongräs och vinbär är ett smakprov av vad som
bjuds.
Eftersmaken har kallats afrodisisk med torkade aprikoser och anis ringande i en
förvånansvärt frisk och fruktig efterklang.

