
Glengoyne Legacy Series – Chapter One
Modningen i europæisk egefade, Oloroso 
sherry fade, samt ex-bourbon fade giver en 
rig smagsprofil af sød sherry, vanilje, varm 
pære, kanel og tørrede frugter. 

Tilføj en eller to dråbe vand for derved at 
afsløre provokerende krydrede note, som 
danner sig i en lang og afbalanceret finish.

Glengoyne 25 YO Single Malt
En varm, frugtagtig og intens whisky fra 
øverste hylde. Elegante noter af krydderi, 
treacle, toffee, rig sherry eg, med en vidun-
derlig kompleks finish. Modningen foregår 
i et karakterbyggende kvart århundrede, 
udelukkende i håndudvalgte sherryfade. 

Ikke røget, langsom destillering, modning 
i egetræsfade, naturlig farve og tradition, 
hvilket beskriver ”The Glengoyne Way” - 
Unhurried. Kort sagt en yderst formidabel 
whisky. 

Glengoyne 21 YO Single Malt
Noter af krydderkage, honning og frugter, 
med en lang dejlig kanelfinish. Whiskyen 
modnes udelukkende i udvalgte eksklusive 
sherryfade i minimum 21 år. Perfekt som 
avec efter en god middag, eller faktisk når 
som helst! 

Ikke røget, langsom destillering, modning 
i egetræsfade, naturlig farve og tradition, 
hvilket beskriver ”The Glengoyne Way” - 
Unhurried. Kort sagt en yderst formidabel 
whisky.

Glengoyne 12 YO Single Malt
Skotsk whisky med en perfekt balance 
mellem eg og sødme. Duft af kokosnød 
med smage a citronskal, toffee og æbler. 
Deres udvalgte sherryfade giver inten-
sitet, mens den første lagring på bour-
bonfade tilføjer friske noter af citrus og 
vanilje. 

Ikke røget, langsom destillering, mod-
ning i egetræsfade, naturlig farve og tra-
dition, hvilket beskriver ”The Glengoyne 
Way” - Unhurried.

Glengoyne Cask Strength no. 6
Rig, frugtagtig og krydret whisky. Noter af 
digestive kiks, bananer, sød sherry og kryd-
deri. Dette er smagen af Skotlands langs-
omste destillation, modnet i europæiske og 
amerikanske Oloroso sherry-fade, refill og 
bourbon-tønder. 

Derefter tappes den på flaske, som tradi-
tionen insisterer - ved ”cask strength” og 
”un-chilfiltered”.

Glengoyne 10YO Single Malt
Denne whisky destilleres langsommere 
end nogen anden i Skotland, hvilket 
resulterer i dejlige smage af friske grøn-
ne æbler, toffee og et strejf af nødder 
kombineret med lufttørret byg. 

Den lagres på udvalgte sherryfade 
fremstillet af europæisk og amerikansk 
eg. Kort sagt, så er dette en whisky der 
er fremstillet ’The Glengoyne Way’ – 
Unhurried.


