Al sinds 1898 produceert de BenRiach
Distillery op haar eigen bescheiden
manier Single Malt Scotch Whisky van
hoge kwaliteit. Deze whisky werd alleen
op kleine schaal gedronken door een
aantal fijnproevers, die op de een of
andere manier altijd wel een fles
wisten te bemachtigen.
Sinds 2004 is BenRiach Distillery
onafhankelijk en sindsdien produceren
wij onze eigen bijzondere Single Malt
Whisky’s in het mooie Speyside gebied.

Ontdek de geheimen van
BenRiach Single Malt Scotch
Whisky!

Gelegen in ‘Hartje Speyside’ net ten
zuiden van Elgin, distilleren wij whisky
van diverse soorten gemouten gerst (in
het Engels: Malt). Wij gebruiken zowel
geturfde als niet-geturfde gerst. Geturfde
gerst zorgt voor de karakteristieke
turfsmaak in een aantal van onze
speciale bottelingen.
Teruggaand tot 1966 hebben wij een
indrukwekkende en ononderbroken
reeks van langzaam rijpende whisky’s
tot onze beschikking. Allemaal vaten
van de hoogste kwaliteit. Whisky
experts verbazen zich constant over
de complexiteit en subtiliteit van deze
whisky’s. Sommige vaten kan men niet
anders beschrijven als opmerkelijk en
zéér bijzonder.
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Super Premium
• 25 jaar oud
• 30 jaar oud
• 40 jaar oud

HET BENRIACH ASSORTIMENT
Het BenRiach Single Malt Whisky assortiment varieert zowel

Limited Releases
Om de meest bijzondere vaten te selecteren
en te bottelen voor onze Limited Releases
zoeken wij in onze opslagplaatsen altijd naar
speciale kenmerken binnen het uitgebreide
BenRiach kernassortiment.
Wij kiezen uitsluitend vaten
die, als gevolg van een lang
en rustiek rijpingsproces,
voldoen aan onze hoge
kwaliteitsnormen. Deze
vaten zijn exclusief en mede
daarom de moeite waard als
Limited Edition gebotteld te
worden onder het strenge
BenRiach predicaat.

in rijpheid als in stijl. Er zijn traditionele klassieke Speyside’s,
bijzondere “Wood finishes”, stevig geturfde whisky’s en
superieure bottelingen afkomstig uit slechts één enkel vat.

"Classic Speyside"
Van alle BenRiach expressies
geven de vier Classic Speyside
Malts de beste uitdrukking aan het
complexe karakter dat traditioneel
geassocieerd wordt met het
Speyside gebied. Kenmerkend
is de zachte en volle smaak.

De graansoort, die in Curiositas
als wel in Authenticus wordt
gebruikt, is een stevig geturfde
gemouten gerst, die zorgt voor de
unieke geturfde expressies, welke
uitzonderlijk zijn voor een Speyside
Single Malt.

•
•
•
•

• Curiositas 10 jaar oud
• Authenticus 21 jaar oud

Heart of Speyside
12 jaar oud,
16 jaar oud
20 jaar oud

Wood Finish (Houtrijping)

Geturfde BenRiach

Oorspronkelijk worden de BenRiach’s op traditionele
wijze gerijpt in Amerikaanse eikenhouten vaten
(Bourbon Barrels). Daarna worden deze whisky’s
“gefinished” in o.a. Sherry-, Port-, Donker Rum- of
Madeira vaten. Tijdens deze extra rijpingstijd werkt
het eikenhout in op de whisky’s en zo krijgen zij
aanvullende smaken en geuren, die kenmerkend
zijn voor het eindresultaat.
•
•
•
•

15 jaar oude Pedro Ximinez Finish
15 jaar oude Tawny Port Finish
15 jaar oude Donker Rum Finish
15 jaar oude Madeira Finish

Wood Finish en Stevig Geturfd
• Heredotus Fumosus
(12 jaar oude Pedro Ximinez Finish)
• Importanticus Fumosus
(12 jaar oude Tawny Port Finish)
• Arumaticus Fumosus
(12 jaar oude Donker Rum Finish)

www.benriachdistillery.co.uk

Introductie
Sinds kort is De Monnik Dranken distributeur voor Nederland van
de Schotse” The Benriach Whisky”.
De Benriach distilleerderij werd opgericht in 1898 en is na een
paar jaar in “andere handen” te zijn geweest sinds 2004 weer
onafhankelijk. De Benriach Distilleerderij ligt in het hart van The
Speyside. In deze regio van Schotland zijn nog 44 werkende
distilleerderijen te vinden waaronder de beroemde Glenfiddich,
Macallan en Balvenie distilleerderijen.
Voor meer informatie: www.benriachdistillery.co.uk
De Benriach range kent een gevarieerd aantal jaargangen en stijlen:

Classic Speyside
BENRIACH Heart of Speyside Single Malt
Type
Jaar
Soort
Alc. Percentage

: Heart of Spey
: ca. 8 jaar
: Single Malt Whisky.
: 40%

art.nr.

: 109500

flessen per doos : 6 voorzien van tupe.
Proefnoties:
Neus
Kleur
Smaak
Finish
Vaten

: fruit, honing, vanille, licht kruidig, graan
: licht brons
: medium bodied
: Mild, licht zoetig door vanille, eikenhout, frisse afdronk
: Bourbon, ca 8 jr. rijping

BENRIACH 12 Years Single Malt
Type
: Classic Speyside
Jaar
: 12 jaar
Soort
: Single Malt Whisky.
Inhoud
: 70 cl.
Alc. Percentage
: 43%
art.nr.
: 109501
flessen per doos
: 6 voorzien van tupe.
Proefnoties:
Neus
Smaak
Kleur
Finish
Vaten
Graansoort

: fruitig, bloemig, licht kruidig,
: Medium bodied, eikenhout tonen, honing, vanille
: Licht goud
: Mild, vanille, eikenhout, honing, afdronk medium lang, sherry tonen met een zeer
lichthintje of turf
: Bourbon en Oloroso sherry
: Zéér licht geturfd.
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BENRIACH 16 Years Single Malt
Type
: Classic Speyside 16 jaar
Jaar
: 16 jaar
Soort
: Single Malt Whisky.
Inhoud
: 70 cl.
Alc. Percentage
: 43%
art.nr.
: 109502
flessen per doos
: 6 voorzien van tupe.
Proefnoties:
Neus
Vaten
Graan
Smaak
Finish

: fruit, honing, vanille, creamy.
: Hogshead
: licht geturfd
: medium bodied, licht eikenhout
: Kruiden, toffee, appels en sherry tonen, mild, licht zoetig

Gold medal 2006

BENRIACH 20 Years Single Malt
Type:
: Classic Speyside 20 jaar
Jaar:
: 20 jaar
Soort:
: Single Malt Whisky.
Inhoud;
: 70 cl
Alc. Percentage
: 43%
art.nr.
: 109503
Aantal flessen per doos : 6 voorzien van tupe.
Proefnoties:
Neus
Vaten
Graan
Smaak
Finish

: fruit, honing, vanille, creamy.
: Amerikaans eiken, bourbon, Hogshead.
: medium geturfd
: Full bodied, rijkelijk smaak, complex, veel (eiken) hout
: Kruidig, toffee, vanille, hints van cocos, sherry tonen, mild, licht zoetig

Gold medal 2005

Super Premium
BENRIACH 25 Years Single Malt
Type
:Classic Speyside 25 jaar
Jaar
:25 jaar
Soort
: Single Malt Whisky.
Inhoud
: 70 cl
Alc. Percentage
: 50%
art.nr.
: 109504
Aantal flessen per doos : 4 voorzien van mooie omdoos.
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Proefnoties:
Neus
Kleur
Vaten
Graan
Smaak
Finish

: Rijkelijk honing, kruiden, appels en turf in combinatie van eikenhout.
: rijk goud
: Bourbon, Hogshead, Oloroso sherry vaten
: light geturfd
: Full bodied, samenspel van honing, sherry, cacao en appels met een gefascineerde
aanwezigheid van citrus
: zacht turf met prachtige houttonen. Krachtig met een lange finale.

BENRIACH 30 Years Single Malt
Type
: Classic Speyside 30 jaar
Jaar
: 30 jaar
Soort
: Single Malt Whisky.
Inhoud
: 70 cl
Alc. Percentage
: 50%
art.nr.
109505
Aantal flessen per doos : 4 voorzien van omdoos.
Proefnoties:
Neus
Kleur
Vaten
Graan
Smaak
Finish

: Een fantasie van kruiden, kaneel, rozijnen, sherry, licht turf, donker chocolade en
eikenhout.
: rijk goud
: Bourbon, Oloroso sherry vaten, Gomez sherry
: licht tot medium geturfd
: Erg full bodied, een lawine van Oloroso sherry, kruiden en rozijnen en sinaasappel.
: Zacht turf met rijkelijke houttonen. Donker chocola bruine suikers. Krachtig finale.

Peated Benriach
BENRIACH Authenticus 21 Years Single Malt
Type
: 21 jr. Peated style
Jaar
: 21 jaar
Soort
: Single Malt Whisky.
Inhoud
: 70 cl.
Alc. Percentage
: 46%
art.nr.
: 109507
Aantal flessen per doos : 6 voorzien van een tupe.
Proefnoties:
Neus
Kleur
Smaak
Finish
Vaten
Graan

: Rijkelijk fruit, bloemen, bessen, eikenhout.
: Donker goud.
: Full bodied, turf met een samenspel fruit hout en bloemen. Bitterzoet.
: Turf met prachtige houttonen. Islay stijl. In de volksmond: medicinaal.
: Bourbon 25% 12 jaar, Hogshead 75% 10 jr.
: Peated malted barley. Speyside turf is anders dan Islay turf.

Gold Medal 2006
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BENRIACH Curiositas 10 Years Single Malt
Type:

: Peated style 10 jaar

Jaar:
: 10 jaar
Soort:
: Single Malt Whisky.
Alc. Percentage
: 46%
Inhoud
: 70 cl
art.nr.
: 109506
Aantal flessen per doos : 6 voorzien van een tupe.
Proefnoties:
Neus
Kleur
Smaak
Finish
Vaten
Graan

: Rijkelijk fruit, bloemen, bessen, eikenhout.
: Donker goud
: Full bodied, turf met een samenspel fruit hout en bloemen. Bitterzoet.
: Turf met prachtige houttonen. Islay stijl. In de volksmond: medicinaal.
: Bourbon 25% 12 jaar, Hogshead 75% 10 jr.
: Peated malted barley. Vreemd voor een Speyside Distiller.

Zilver medal winner 2006

Wood Finished
BENRIACH 15 Years Port Finish
Type:
: Speyside 15 jaar Tawny Portwood finishing
Jaar:
: 15 jaar
Soort:
: Single Malt Whisky.
Inhoud
: 70 cl
Alc. Percentage
: 46%
art.nr.
: 109524
Aantal flessen per doos : 6 voorzien van tupe.
Proefnoties:
Neus
Kleur
Smaak
Finish
Vaten

: Crème bruléé, honing, kaneel en sultana’s met een lichte hint van cocos in een
harmonie van rijke port tonen en eikenhout.
: Koper.
: Butterscotch, kruiden,kaneel, abrikozen en sultana’s samensmeltend met port en
houttonen.
: Medium tot full bodied, mooie balans tussen bruine suikers en kruiden. Aangename
Harmonie tussen porttonen en eiken.
: Bourbon, Amerikaanse eiken en oude Tawny port Hogshead.

BENRIACH 15 Years Darkrum Finish
Type
: Speyside 15 jaar Darkrum Wood finishing
Jaar
: 15 jaar
Soort
: Single Malt Whisky.
Inhoud
: 70 cl
Alc. Percentage
: 46%
art.nr.
: 109522
Aantal flessen per doos : 6 voorzien van tupe.
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Proefnoties:
Neus
Kleur
Smaak
Finish
Vaten

: Goede balans tussen toffee, kruiden, kaneel en sultana’s met een hint van rum.
: Licht goud.
: Licht eikenhout, toffee, kaneel, rozenbottel, abrikozen gevolgd door een explosie
van chocola, rum en sultana’s
: Medium full bodied, toffee, aangename zoetigheid, kaneel, rum en chocola
: Bourbon, Amerikaanse eiken en Darkrum vaten

BENRIACH 15 Years Pedro Ximinez Finish
Type
: Speyside 15 jaar Sherrywood finishing (PX)
Jaar
: 15 jaar
Soort
: Single Malt Whisky.
Inhoud
: 70 cl.
Alc. Percentage
: 46%
art.nr.
: 109521
Aantal flessen per doos : 6 voorzien van tupe.
Proefnoties:
Neus
Kleur
Smaak
Finish
Vaten

: Robuust sherry, honing, sultana’s en donker chocola. Complex,
fruitige tanines
: Goud.
: Vanille en kruiden met tonen van watermeloen en abrikozen. Mooi samenspel
tussen Madeira en houttonen.
: Romig en honing, papaja, rozenbottel, eucalyptus en donker chocola.
: Ca. 14½ jaar Amerikaanse bourbon, ca en 6 maanden Pedro Xeminez Butts,
Europees eiken.

BENRIACH 15 Years Madeira Finish
Type
: Speyside 15 jaar Madeira wood finishing
Jaar
: 15 jaar Madeira finish
Soort
: Single Malt Whisky.
Inhoud:
: 70 cl.
Alc. Percentage
: 46%
art.nr.
: 109523
Aantal flessen per doos : 6 voorzien van tupe.
Proefnoties:
Neus
Kleur
Smaak
Finish
Vaten

: Tropical fruit, zoetigheid tussen toffee en karamel. Fruitigheid
tussen abrikozen en pruimen. Nootachtig tussen walnoten en amandel.
: Goud.
: Vanille en kruiden met tonen van watermeloen en abrikozen. Mooi samenspel
tussen Madeira en houttonen.
: medium full bodied, Butterscotch, perzik, kruiden met een rijke Madeira finish.
: Ca. 14½ jaar Amerikaanse bourbon en 6 maanden Madeira Henriques barrels.
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BENRIACH 16 Years Sauternes Wood Finish Single Malt
Type
: Classic Speyside 16 jaar Sauternes finish.
Jaar
: 16 jaar, Château D'Yquem Premier Cru Superior Sauternes
Inhoud
: 70 cl.
Soort
: Single Malt Whisky.
Alc. Percentage
: 46%
art.nr.
: 109528
Aantal flessen per doos : 6 voorzien van tupe.
Proefnoties:
Neus
Kleur
Smaak
Finish
Vaten

: Sultana’s, vijgen en butterscotch.
: Rijk goud.
: Zacht zoete Sauterne tonen. Een mixage van tropisch fruit, watermeloen, toffee,
sultana’s en butterscotch.
: Elegante zachte finale met een licht aangenaam zoetje.
: Ca. 15 jaar Amerikaanse bourbon, ca. 1 jaar Château D'Yquem Premier Cru Superior
Sauterne wijn vaten

BENRIACH 18 Years Moscatel Wood Finish Single Malt
Type
: Classic Speyside 18 jaar Moscatel finish.
Jaar
: 18 jaar, Moscatel finish
Inhoud
: 70 cl.
Soort
: Single Malt Whisky.
Alc. Percentage
: 46%
art.nr.
: 109530
Aantal flessen per doos : 6 voorzien van tupe.
Proefnoties:
Neus : Zoetig chocoladeachtig met gekookte peeraromas.
Mild en romige gebrande suikernoten gevolgd door een hint
die doet denken aan zomerse bloemen.
Kleur : Diep goud / Amber.
Smaak : Een zéér rijkelijke smaak aan chocola en vanille achtige pudding. Sappig, rijkelijk en full bodied.
Afdronk: Milde en aangenaam verrassende fruitige afdronk.
Een typisch feestelijk en elegante whisky die bovenal geassocieerd blijft aan de klassieke stijlen
van de BenRiach Distillery die u niet zal teleurstellen.
BENRIACH 18 Years Gaja Barolo Wood Finish Single Malt
Type
: Classic Speyside 18 jaar Gaja Borolo finish.
Jaar
: 18 jaar, Gaja Barolo finish
Inhoud
: 70 cl.
Soort
: Single Malt Whisky.
Alc. Percentage
: 46%
art.nr.
: 109529
Aantal flessen per doos : 6 voorzien van tupe.
Proefnoties:
Neus

: Een stevige whisky in de neus. Droog en grondelijke met
een walnootachtige hint, gevolgd door kruiden.
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Kleur
Smaak

Afdronk

: Koperachtig amber.
: Bijna een dessertachtige stijl. De kwaliteit is evident vanaf het begin bij de eerste slok.
Na opening of bij inschenken ontstaat er een grote diversiteit aan smaken zoals geperste
pruimen, bessenjam, bittere chocolade, cacao, gevolgd door een mooie balans met
eikenhout.
: Prachtige lengte, aangenaam mild en toch full bodied.

Wood Finished, heavily peated
BENRIACH arumaticus Fumoses 12 Years Dark Rum Finish
Type:
: Speyside
Jaar:
: 12 jaar peated Style: Dark Rumwood (aRUMaticus
Fumosos)
Soort:
: Single Malt Whisky.
Inhoud;
: 70 cl
Alc. Percentage
: 46%
art.nr.
:109520
Aantal flessen per doos : 6 voorzien van tupe.
Proefnoties:
Neus
Smaak
Kleur
Finish
Vaten
Graansoort

: turf, rokerig, kruidig, Sultanas, rum tonen
: full bodied, turf, eucalyptus , rum en sultana’s en licht eikenhout.
: Goudachtig
: Krachtvol, rokerig, vanille met een harmonie van rum en sultana’s.
: 11½ jr. Amerikaans eiken en ca. 6 maanden Darkrum vaten
: Zeer geturfd, Peated malted Barley.

BENRIACH heredotus Fumoses 12 Years Pedro Ximinez Finish
Type:
: Speyside
Jaar:
: 12 jaar peated Style: Sherrywood (PX) Pedro Xeminez
(hEREdotus Fumosos)
Soort:
: Single Malt Whisky.
Inhoud:
: 70 cl.
Alc. Percentage
: 46%
art.nr.
: 109509
Aantal flessen per doos : 6 voorzien van tupe.
Proefnoties:
Neus
Kleur
Smaak
Finish
Vaten
Graansoort

: Zachte zoete turf, rokerig, zuiver citrus, vanille en duidelijke sherrytonen.
: Goudachtig
: prachtig licht zoetig turf, rokerig, zachte mierikswortel, lavendel, met sublieme hint
van vanille en citrus, gevolgd door rijke Pedro Xeminez sherry tonen.
: Krachtvol, rokerig, zeewier met rijkelijk gecomplimenteerde sherry tonen.
: ca. 11½ jr. Amerikaans eiken en ca. 6 maanden in Pedro Xeminez Butts.
: zeer geturfd, Peated Malted Barley.
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BENRIACH imPORTanicus Fumoses 12 Years Tawny Port Finish
Type:
: Speyside
Jaar:
: 12 jaar peated Style: Tawny Portwood (imPORTanticus
Fumosos)
Soort:
: Single Malt Whisky.
Alc. Percentage
: 46%
Inhoud
: 70 cl.
art.nr.
: 109508
Aantal flessen per doos : 6 voorzien van tupe.
Proefnoties:
Neus
Kleur
Smaak
Finish
Vaten
Graansoort

: Turf, rokerig, zeewier, vanille en duidelijke porttonen.
: koperachtig
: prachtig zoetig turf, zeewier, met hints van vanille, citrus en wilde bloemen met een
zachte ondertoon van mierikswortel.
: Krachtvol, rokerig, vanille met een harmonie van rijkelijk gecomplimenteerde
porttonen.
: ca. 11½ jr. Amerikaans eiken en ca. 6 maanden in Tawny Port Hogshead.
: zeer geturfd, Peated Malted Barley.

BENRIACH Maderensis Fumosos 13 Years Peated Madeira Wood Finish Single Malt
Type
: Speyside: heavily peated.
Jaar
: 13 jaar peated Style: Madeira wood finish “Maderensis Fumosos”
Soort
: Single Malt Whisky.
Inhoud
: 70 cl.
Alc. Percentage
: 46%
art.nr.
: 109527
Aantal flessen per doos : 6 voorzien van tupe.
Proefnoties:
Neus
Kleur
Smaak
Finish
Vaten
Graansoort

: Zachte zoete turf, rokerig, vanille, cacao en tropical fruit.
: Levendig stro goudachtig.
: Een waterval van bitterachtig zoete turf, gecombineerd met een harmonie van citrus,
butterscotch, perzik en kaneel.
: Krachtvol, rokerig, met rijkelijk gecomplimenteerde zacht zoete witte wijn tonen.
Lange afdronk.
: ca. 12½ jr. Amerikaans eiken en ca. 6 maanden in Henriques & Henriques Madeira
wijnvaten.
: Zéér geturfd, Peated Malted Barley.

BENRIACH miniaturen 4 pack
Inhoud
Inhoud omdoos
Verpakking

Classic & Peat

: 4 mini flesjes, 5 cl per flesje
: 12 packs (à 4 flesjes)
: uitrolbaar doosje met 4 flesjes met daar
omheen een fraaie overschuifdeksel van
karton met diverse fotoafbeeldingen.
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Afsluiting doosje
Alcohol percentage

art.nr.

: modern en met magneet sluiting
: 1 flesje - 12 yo 43%
: 1 flesje - 16 yo 43%
: 1 flesje - 10 yo Curiositas 46%
: 1 flesje - 21 yo Authenticus
46%
: 109535

BENRIACH miniaturen 4 pack Classic
Inhoud
Inhoud omdoos
Verpakking

Afsluiting doosje
Alcohol percentage

art.nr.

style

: 4 mini flesjes, : 5 cl per flesje
: 12 pack (à 4 flesjes)
: uitrolbaar doosje met 4 flesjes met daar
omheen een fraaie overschuifdeksel van
karton met diverse fotoafbeeldingen.
: modern en met magneet sluiting
: 1 flesje - Heart of Spey 8 yo
40%
: 1 flesje -12 yo
43%
: 1 flesje - 16 yo
43%
: 1 flesje - 20 yo
46%
: 109536
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