
ТHE SINGLETON OF DUFFTOWN 12 YO

SAM’S WHISKY COLLECTION 

Аромат 
Аромат смаженого горіха з медом та фруктами з кавовими 
нотами.

Смак 
Дуже м'який, добре збалансоване  віскі. Солодкуватий, з 
яскраво вираженими фруктовим і горіховим відтінками.

Особливість 
Особливе шотландське віскі з міста Даффтаун в регіоні 
Спейсайд. Для його створення використовують солод 
високої якості та найчистішу гірську воду, а тривалий процес 
ферментації та повільна дистиляція в поєднанні з особливою 
технологією поетапної витримки в дубових бочках роблять 
смак SINGLETON збалансованим і по-справжньому м'яким. 
На відміну від багатьох інших сортів односолодового віскі, 
SINGLETON витримується у двох типах бочок. Бочки з-під 
бурбона з білого американського дуба надають віскі тонкий 
медовий відтінок, а бочки з-під шеррі з європейського дуба 
додають багатство фруктових тонів.

SCOTTISH SPEYSIDE REGION SINGLE MALTS 
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THE SINGLETON OF DUFFTOWN 15 YO

Аромат 
Прянощі та суховій. Глазуровані яблука та відтінки меду, 
лляного масла й запаху моря.

Смак 
Солодкий на початку, сухий в кінці. Стигла груша й аніс.

Особливість
THE SINGLETON OF DUFFTOWN 15 YO витриманий 15 років, це 
витончений солод з солодким фруктовим ароматом і 
досконалим смаком. Односолодове шотландське віскі з міста 
Даффтаун в регіоні Спейсайд. Для його створення 
використовують солод високої якості та найчистішу гірську 
воду, а тривалий процес ферментації та повільна дистиляція в 
поєднанні з особливою технологією поетапної витримки в 
дубових бочках роблять смак SINGLETON збалансованим і 
по-справжньому м'яким. На відміну від багатьох інших сортів 
односолодового віскі, SINGLETON витримується у двох типах 
бочок. Бочки з-під бурбона з білого американського дуба 
надають віскі тонкий медовий відтінок, а бочки з-під шеррі з 
європейського дуба додають багатство фруктових тонів.



Аромат
Букет стиглих осінніх фруктів та ягід. 

Смак
Довершений баланс сухого та солодкого, відтінки солодких 
осінніх фруктів з гірчинкою кави. 

Особливість
Singleton of Dufftown 18 YO – це якісно структуроване віскі, 
напій для поціновувачів традицій Спейсайду. Багатогранність 
цього напою захопить і здивує кожного. Завдяки 
прекрасному балансу смаку темного ірису та ніжного 
аромату ревеню він справедливо вважається 
"гастрономічним шедевром". Маленьке містечко Даффтаун 
називають столицею майстрів віскі, а його серцем –  
віскікурню Singleton. 

SCOTTISH SPEYSIDE REGION SINGLE MALTS 
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THE SINGLETON OF DUFFTOWN 18 YO



SCOTTISH SPEYSIDE REGION SINGLE MALTS 

CARDHU 12 YO

Аромат 
Аромат стиглої груші та гвоздики з легкою нотою 
сандалового дерева.

Смак 
М'який, шовковистий, ледь мигдалевий,  тони  м'яти.

Особливість 
Є серцем всіх сортів купажованих віскі сімейства JOHNNIE 
WALKER. Сьогодні CARDHU за результатами продажів 
входить в десятку лідерів серед шотландських 
односолодових віскі. Першим власником віскікурні CARDHU, 
розташованої в місті Ноканду,  регіон Спейсайд, був Джон 
Каммінг. Саме він у 1824 придбав ліцензію на виготовлення 
віскі. Після його смерті CARDHU перейшла до його сина, а 
пізніше, в 1876 році - до його вдови Елізабет. У 1893 році 
Елізабет Каммінг провела переговори про злиття з 
компанією John Walker&Sons, при цьому їй вдалося зберегти 
контроль над віскікурнею.

SAM’S WHISKY COLLECTION 
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SCOTTISH SPEYSIDE REGION SINGLE MALTS 

CARDHU 15 YO

Аромат 
Багатий, природньо-фруктовий.

Смак 
Нетерпкий, солодкий, з нотками шоколаду.

Особливість 
CARDHU 15 YO - вишуканий, вимагає часу, щоб проявити своє 
фруктове єство, яке компенсується стриманою 
розсудливістю. CARDHU є серцем усіх сортів купажованих 
віскі сім'ї JOHNNIE WALKER. Сьогодні CARDHU за 
результатами продажів входить до десятки лідерів серед 
шотландських односолодових віскі. Першим власником 
віскікурні CARDHU, розташованої в місті Ноканду, регіон 
Спейсайд, був Джон Каммінг. Саме він у 1824 придбав 
ліцензію на виготовлення віскі. Після його смерті віскікурня 
CARDHU перейшла до його сина, а пізніше, в 1876 році, - до 
його вдови Елізабет. У 1893 році Елізабет Каммінг провела 
переговори про злиття з компанією John Walker&Sons, при 
цьому їй вдалося зберегти контроль над віскікурнею.

SAM’S WHISKY COLLECTION 
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SCOTTISH SPEYSIDE REGION SINGLE MALTS 

GLEN ELGIN 12 YO

Аромат 
Сильний, яскравий, з відтінками квітів вереску, трав, м'яти, 
хересу і диму.

Смак 
Медовий, з фруктовими відтінками. Масляниста 
консистенція.

Особливість 
Віскікурня GLEN ELGIN знаходиться в місті Елгін, регіон 
Спейсайд. Вона була заснована в 1898 році Вільямом 
Сімпсоном. У 1900 році GLEN ELGIN здійснила перший розлив 
свого віскі. 
Зараз за ліцензією нею керує White Horse Distillers, в бленді                                     
якої це віскі є основним компонентом. Як односолодове 
12-річне віскі GLEN ELGIN розливається з 1977 року.

SAM’S WHISKY COLLECTION 
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CRAGGANMORE 12 YO

Аромат 
Поєднання солодких квіткових ароматів з ваніллю та медом.

Смак 
Сильний солодовий смак з натяками солодкого деревного 
диму.

Особливість 
Cragganmore 12 Years Old - класичне шотландське 
односолодове віскі, що володіє складним аристократичним 
яскравим і динамічним смаком з багатими фруктовими 
тонами і довгим чистим післясмаком. Незважаючи на 
повноту та насиченість букета, стиль віскі ніжний та 
делікатний. Майстри-блендери Cragganmore прагнули 
створити найскладніше з солодових віскі: солодке, фруктове, 
з нотами меду та вершкового ірису.
Cragganmore 12 Years Old - багатогранний напій з берегів 
річки Балліндалох, багатокомпонентний, з подихом диму. 



SCOTTISH SPEYSIDE REGION SINGLE MALTS 

OBAN 14 YO

Аромат 
Солодкий, торф’яний і фруктовий аромат.

Смак 
Пряний, солодкий, з тривалим сухим, димним і ледь солоним 
присмаком.

Особливість 
Односолодове віскі високогір'я вироблене на одній з 
найстаріших і найменших віскікурень Шотландії, яка 
спочатку, в 1794 році, була пивоварнею. Морські тумани та 
дощі, верескові поля та торф’яники луною озиваються в 
багатстві смаку та аромату Oban 14 YO.

SAM’S WHISKY COLLECTION 
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THE GLENLIVET FOUNDER’S RESERVE

Аромат 
Делікатний аромат цитрусових фруктів із яскраво 
вираженим солодким апельсином.

Смак 
Солодкий, з фруктовими нотками пікантних апельсинів і 
груш, з легким відтінком цукерок і карамелізованих яблук. 
Добре збалансований і виключно м'який.

Особливість 
The Glenlivet Founder's Reserve вдихає нове життя в 
перевірений часом знаменитий стиль The Glenlivet. У серці 
стилю The Glenlivet - його класичні фруктові нотки, які 
майстерно збалансовані в Founder's Reserve з вершковою 
м'якістю, яку напою додають відібрані бочки з-під бурбону 
першого наповнення. The Glenlivet Founder's Reserve віддає 
данину оригінальному баченню Джорджа Сміта у прагненні 
створити особливе м'яке односолодове віскі зі Спейсайду.
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THE GLENLIVET 12 YO

Аромат 
Ніжний фруктовий аромат. Впізнаються нотки стиглої груші, 
ванілі,   меду з відтінками апельсинової цедри та лісового 
горіха.

Смак 
Насичений фруктовий з шоколадом, корицею та лісовим 
горіхом.

Особливість 
The Glenlivet 12 YO поєднує в собі незрівнянний та 
впізнаваний стиль The Glenlivet з неповторними відтінками 
селективної витримки та поєднання двох видів бочок 
європейського та американського дуба. Є гармонійним, 
насиченим та складним напоєм.



SCOTTISH SPEYSIDE REGION SINGLE MALTS 

THE GLENLIVET 15 YO

Аромат 
Багатий, вершковий аромат з нотами цитрусових, злегка 
обсмажених кедрових горіхів і квітів.

Смак 
Солодкий смак - рівний та оксамитовий, доповнений 
відтінками фруктів і горіхів. При додаванні води 
проявляються дубові нюанси.

Особливість 
Унікальність The Glenlivet має кілька секретів: по-перше, 
дистилерії розташовуються поруч з джерелом Джосі. 
По-друге, це унікальні мідні перегінні куби у формі ліхтаря, 
створені Джорджем Смітом. І, нарешті, найголовніше — 
витримка: делікатним спиртам новоствореного напою 
потрібен час, щоб сформуватися та перетворитися на 
благородне віскі. The Glenlivet витримується в французських 
дубових бочках з-під коньяку, регіону Лімузен.

SAM’S WHISKY COLLECTION 
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THE GLENLIVET NADURRA OLOROSO

Аромат
Суміш ароматів сухофруктів, родзинок і абрикосів з ніжними 
нотками кориці.

Смак
Ніжний і вершковий, з солодкими нотами апельсинового 
мармеладу та багатими відтінками темного шоколаду.

Особливість
Відбірні витримані спирти витримуються в бочках з-під 
хересу Oloroso, які використовуються вперше - звідси назва 
First Fill (англ. Перший розлив). Ще однією особливістю є 
бочкова міцність напою, що робить його разюче насиченим 
та ароматним. Віскі виробляється невеликими партіями, під 
безперервним контролем фахівців, які стежать за процесом 
на всіх етапах 



SCOTTISH SPEYSIDE REGION SINGLE MALTS 

Аромат 
Багатий, витончений і складний аромат з квітковими 
відтінками піона та фрезії. В ароматі також вловимі нюанси 
іриски, м'ятного шоколаду та ягід.

Смак 
Рівний оксамитовий стійкий смак з ніжними тонами солоду і 
легким відтінком фруктів. У смаку відчутні нотки спецій - 
імбиру, білого перцю. При додаванні води смак стає більш 
солодким і пряним, на перший план виходить імбир. 

Особливість 
Унікальність The Glenlivet має кілька секретів: по-перше, 
дистилерії розташовуються поруч з джерелом Джосі. 
По-друге, це унікальні мідні перегінні куби у формі ліхтаря, 
створені Джорджем Смітом. І, нарешті, найголовніше — 
витримка: делікатним спиртам новоствореного напою 
потрібен час, щоб сформуватися та перетворитися на 
благородне віскі. The Glenlivet витримується в 
американських дубових бочках з-під бурбону, першого та 
другого наповнення, а також в бочках з-під Хересу.

THE GLENLIVET 18 YO

SAM’S WHISKY COLLECTION 
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SCOTTISH SPEYSIDE REGION SINGLE MALTS 

THE GLENLIVET 21 YO

Аромат 
Ноти сухих квітів і фруктів. Тони солодкого хересу. Півтони 
сандалового дерева, соснових голок, відтінки смоли, зернових. 
Ноти акацієвого меду завершують складне ароматичне попурі.

Смак 
Смак рівний, шовковистий, насичений, з теплими нотами кориці, 
світлої патоки, маслянистих волоських горіхів, імбиру та 
різдвяного фруктового кексу. Післясмак довгий і солодкий, з 
тягучими дубовими нотами.

Особливість
Унікальність The Glenlivet має кілька секретів: по-перше, 
дистилерії розташовуються поруч з джерелом Джосі. По-друге, це 
унікальні мідні перегінні куби у формі ліхтаря, створені 
Джорджем Смітом. І, нарешті, найголовніше — витримка: 
делікатним спиртам новоствореного напою потрібен час, щоб 
сформуватися та перетворитися на благородне віскі. The Glenlivet 
витримується в американських дубових бочках з-під бурбону, а 
також в бочках з-під Хересу.

SAM’S WHISKY COLLECTION 
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ABERLOUR 12 YO DOUBLE CASK

Аромат 
Дуже м'який, округлий, з фруктовими нотами червоних 
яблук. 

Смак 
Ноти хересу і фруктові аромати збалансовані багатими 
відтінками шоколаду, ірисом, корицею й імбирною 
гостротою.

Особливість 
Aberlour 12YO Double Cask - прекрасний приклад того, як 
яскраво виражений цитрусовий характер дистиляту Aberlour 
майстерно пом'якшується завдяки витримці у бочках двох 
видів. Спирти, витримані у традиційних дубових бочках і 
бочках з-під хересу, змішуються і в результаті досягається 
чудовий ефект - тонко збалансований аромат віскі Aberlour. 
Процес народження віскі Aberlour не терпить поспіху і 
проходить ретельний контроль на кожному з етапів. 
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ABERLOUR 16 YO DOUBLE CASK

Аромат 
Яскравий, збалансований аромат з нотами гіркого апельсина 
та лимона.

Смак 
Має добре збалансований смак середньої щільності з 
хересними нотками і солодкістю цукрової вати й карамелі. 
Післясмак пряний з відтінками кориці й мускатного горіха.

Особливість
Односолодове віскі Aberlour виробляється виключно з 
соложеного ячменю, а всі 5 етапів його виробництва 
здійснюються на одній дистилерії: перемелювання солоду, 
заварювання окропом, ферментація і дистиляція. Для 
витримки віскі Aberlour використовуються два типи бочок: 
спочатку з-під бурбона, потім на останніх роках переливають 
в бочки з-під хересу Oloroso. На відміну від більшості 
дистилерій, бочки з віскі Aberlour закупорюються не 
дерев'яними пробками, а корковими. Процес народження 
віскі Aberlour не терпить поспіху.
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LONGMORN
18 YO LIMITED RELEASE 48% 

Аромат
Яскраво виражений, фруктовий з нотами груші та манго на 
тлі вершкової іриски і помаранчевого мармеладу.

Смак
Повнотілий з тонами вершкової помадки та спілої соковитої 
груші на тлі м’ятного шоколаду та горіхів. 

Особливість
Longmorn розташована в Спейсайді, та описується 
експертами як одна з кращих прихованих перлин 
шотландського віскі. Він завжди був і є основою багатьох 
знаменитих купажів, а офіційними розливами власники, на 
жаль, не часто балують своїх шанувальників. 
Longmorn вважається другим улюбленим молтом кожного 
шотландського виробника віскі.
Спирти для даного релізу були витримані в двох типах діжок: 
американських та хогсхедах. Без застосування холодної 
фільтрації. Кожна пляшка номерна.
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STRATHISLA 12 YO 

Аромат 
Багатий фруктовий аромат доповнений дубовими нотками, 
відтінками цитрусових, квітів, спецій і вершкового печива.

Смак
Фруктовий, з легкими відтінками винограду і горіха.

Особливість
Strathisla 12 YO - односолодове віскі преміум-класу, яке 
виробляється в серці Спейсайду. Смак цього шотландського 
віскі задовольнить навіть найвимогливіших гурманів - 
настільки воно багате відтінками деревини, смоли, перцю, 
диму. Це напій справжніх чоловіків, які знають сенс у 
теплому післясмаку з дубовими нюансами. Довгий час це 
віскі поставлявся лише для складання купажів, в тому числі 
Chivas Regal. Самостійні розливи односолодового напою 
показали, що у цього віскі велике майбутнє.
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THE MACALLAN 12 YO

Аромат 
Складний, з нотками фруктів та ванілі.

Смак 
Помірний, збалансований, з відтінками фруктів, дубу та 
спецій.

Особливість 
Macallan був створений в 1824 р в Шотландії. Для витримки 
своїх спиртів Macallan використовує кращі бочки з-під хересу 
та бурбона з американського та європейського дуба.
Macallan використовує тільки кращу частину дистиляту - 
16%, який потрапляє в бочки для витримки. Віскі Macallan 
має виключно природний колір без додавання будь-яких 
барвників.
Macallan пишається своїми маленькими перегінними кубами, 
які надають віскі такий насичений і м'який смак.
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Аромат 
Вишуканий, насичений, з нотками троянди та кориці.

Смак 
Гармонійний з присмаком сухофруктів, дуба.

Особливість 
Macallan був створений в 1824 р в Шотландії. Для витримки своїх 
спиртів Macallan використовує кращі бочки з-під хересу та 
бурбона з американського та європейського дуба.
Macallan використовує тільки кращу частину дистиляту - 16%, 
який потрапляє в бочки для витримки. Віскі Macallan має 
виключно природний колір без додавання будь-яких барвників.
Macallan пишається своїми маленькими перегінними кубами, які 
надають віскі такий насичений і м'який смак.

THE MACALLAN 15 YO
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   THE MACALLAN 18 YO

Аромат 
Міцний, екзотичний та квітковий з нотками жасмину, тропічних 
фруктів і торфу.

Смак 
М'який, насичений і пряний, з нотками помаранчів, прянощів і 
дров'яного диму.

Особливість 
Macallan був створений в 1824 р в Шотландії. Для витримки своїх 
спиртів Macallan використовує кращі бочки з-під хересу та 
бурбона з американського та європейського дуба.
Macallan використовує тільки кращу частину дистиляту - 16%, 
який потрапляє в бочки для витримки. Віскі Macallan має 
виключно природний колір без додавання будь-яких барвників.
Macallan пишається своїми маленькими перегінними кубами, які 
надають віскі такий насичений і м'який смак.
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THE MACALLAN RARE CASK

Аромат
Насичений, м'який і звивистий. Глибокі ноти ванілі, родзинок 
та шоколаду, солодкий ансамбль яблука, лимона й 
апельсина з пряними відтінками імбиру, кориці, мускатного 
горіха та гвоздики

Смак
Пряний, повнотілий, виражені тони солодких родзинок та 
дуба змінюють відтінки ванілі та шоколаду з легкими 
цитрусовими нотками наприкінці.

Особливість
The Macallan Rare Cask – вишукане односолодове віскі з 
чудовим багатством смаку, представник серії «1824 Masters 
Series», яка була створена для демонстрації відмінної якості 
та природного кольору – кожен екземпляр стає дедалі 
темнішим і складнішим. Вручну відібрані діжки та витримані 
в них спирти відображають неповторний характер the Macal-
lan. Менш ніж 1% діжок, що витримуються на заводі the 
Macallan, можуть стати складовою частиною the Rare Cask. 
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Аромат
Свіжі зелені фруктові сади, стебла імбиру та нотки 
мандарину змінюються кремовою ваніллю з вишуканою 
нотою м’яти та ніжним цитрусовим закінченням.

Смак 
Спочатку відчувається дубова пікантність, що згодом 
змінюється зеленим яблуком та курагою, а потім 
розкриваються нотки персика та м'яких бананів з 
контрастними ньюансами анісу та цедри лимона.

Особливості 
Для того, аби створити наше фірмове 10-річне віскі, 
класичний неперевершений спирт BenRiach витримують 
протягом десяти років у бочках з-під бурбону, нових 
обпалених та в бочках з-під хересу Oloroso. Потім віскі з 
кожної бочки майстерно поєднується майстром, додаючи 
насичені нотки фруктових садів, соковиту солодкість та 
пікантність паленого дуба, який напрочуд гармонійно 
поєднується з свіжим та солодким, наповненим фруктами 
стилем.

BENRIACH 10 YO
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BENRIACH 10 YO CURIOSITAS

Аромат 
Дим у поєднанні з медом, свіжими яблуками та м'якими 
дубовими нотками.

Смак 
Обпалена яблуня поєднується з підігрітим медом та 
цукровим кленом, що змінюється смаком кедрових горіхів та 
пікантним післясмаком.

Особливості 
На початку 1970-х BenRiach повернувся до перегонки віскі у 
старому стилі 19 століття, використовуючи солоджений 
ячмінь, окурений торфом Хайленда. Це був сміливий крок, 
який порушив домовленості в регіоні виробництва віскі в 
Спейсайді, відомому виробництвом віскі без торфу. Торф, 
який використовують з родючого ландшафту регіону 
Хайленд, додає солодкі та димні нотки багаття. Понад чотири 
десятиліття BenRiach дозрівають у ретельно підібраних 
бочках з-під бурбону, нових обпалених та з-під ямайського 
рому.
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BENRIACH SHERRY WOOD 12 YO

Аромат 
Фруктовий салат з інжиром, грушею, абрикосом та вишнею в 
мандариновому сиропі. Медовий пиріг з крем-карамеллю та 
підсмажений стручок ванілі додають багатошарової 
солодкості.

Смак 
Насичений фруктовий коктейль з медового інжиру, 
запеченого ананаса та шоколадної помадки з мандариновим 
кремом, мускатним горіхом та ваніліном. Післясмак 
нектарину, зацукрованого винограду та анісу.

Особливості 
На заводі BenRiach ми створили репутацію інноваційного 
дозрівання, поєднуючи різноманітні види бочок. Це соковите 
12-річне односолодове шотландське віскі нестандартно 
виготовляється з використанням трьох аспектів дозрівання: 
повного дозрівання у бочках з-під хересу в поєднанні з 
бочками Pedro Ximénez та хересу Oloroso наприкінці для 
отримання несподіваних шарів фруктової солодкості та 
підсмаженої дубової пікантності. 
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THE GLEN GRANT 10 YО

Аромат 
Середньо сухий, з відмінним балансом стиглих садових 
фруктів

Смак 
Фруктовий з вираженим солодовим характером

Особливість
10-річне односолодове шотландське віскі золотого кольору з 
характерним солодовим смаком і присмаком мигдалю і 
карамелі.
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THE GLEN GRANT 12 YО

Аромат 
Мед, груша і яблуко з відтінками мигдалю і цитрусових

Смак
Віскі має витончений смак скоринки яблучного пирога, 
карамелі і ванілі. Тонкі відтінки літніх фруктів, меду і спецій в 
м’якому післясмаку.

Особливість
Досить легкий шотландський Single malt.  З яскравим, 
золотавим кольором і приємним ароматом фруктового саду, 
мигдалю і цитрусових, це виняткове віскі захоплює смак. 
Ідеальне для знайомства з світом односолодового віскі.
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THE BALVENIE DOUBLEWOOD 12 YO

Аромат 
Нотки солодких фруктів і хересу Олоросо, доповнені медом і 
ваніллю.

Смак 
М'який і насичений з прекрасно збалансованим поєднанням 
солодкого горіха, пряної кориці та хересу. 

Особливість
The Balvenie - унікальна колекція односолодового 
шотландського віскі, створена легендарним malt master 
дистилерії Девідом Стюартом. Візитна картка бренду The 
Balvenie створена в 1993 році із застосуванням технології 
додаткової витримки. THE BALVENIE DOUBLEWOOD 12 YO 
витримують 12 років в бочках з-під бурбону, а потім близько 
9 місяців в хересних бочках.
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THE BALVENIE 14 YO CARIBBEAN CASK

Аромат 
Багатий нотами тропічних фруктів, а саме маракуйї, і 
вершковим ірисом.

Смак 
Солодка ваніль утворює вершкове небо з нотами яблука та 
манго з відтінком апельсину.

Особливість 
Це солодове віскі 14 років зріє в бочках з-під бурбону. Для 
додаткової витримки використовуються бочки, в яких 
попередньо був ром, що також змішував Девід Стюарт. 
Краще шотландське віскі на IWSC2017 в своїй категорії.
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THE BALVENIE DOUBLEWOOD 17 YO

Аромат 
Елегантний, з медом, ваніллю та відтінками зеленого яблука.

Смак 
Багатошаровий: сухофрукти, щербет, підсмажений мигдаль, 
кориця і вершковий ірис доповнюються дубом та ваніллю. 

Особливість 
Впродовж 17років віскі визріває в бочках з-під бурбону для 
традиційного ванільного вершкового стилю, потім 
переливається в хересні бочки для додавання складності 
смако-ароматній палітрі. Усі бочки незмінно збираються в 
бондарних цехах на дистилерії.
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GLENFIDDICH 12 YO

Аромат 
Дуже свіжий і фруктовий з нотками солодкої груші. 
Витончений і гармонійний.

Смак 
Солодкі, фруктові ноти. Переходить у відтінки букета з 
вершкового пудингу, солоду, дуба й ірисок.

Особливість 
12-річний Glenfiddich - версія, що поклала початок категорії 
односолодового віскі компанії Glenfiddich. Його 
неперевершений свіжий і фруктовий аромат досягається 
завдяки тривалій витримці як в бочках з-під хересу Олоросо, 
так і в бочках з-під бурбона і найчистішій воді з джерела 
Роббі Ду. Завдяки своєму комплексному аромату з тонкими 
нотами свіжої груші та дуба Glenfiddich є найтитулованішим в 
світі односолодовим шотландським віскі. Це найпопулярніше 
односолодове шотландське віскі в світі. Має унікальну 
зелену пляшку трикутної форми.

SCOTTISH SPEYSIDE REGION SINGLE MALTS 
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Аромат 
Приємні нотки спецій, солодка карамель та суміш свіжих фруктів 
переплітаються з приємними димними акцентами, які зберігають 
торф’яний настрій у смаку.

Смак
Ноти торф'яного диму переплітаються з вираженими деревними 
акцентами. Вони об'єднуються з легкими нюансами карамелі, 
створюючи унікальний, дещо солодкий післясмак.

Особливість: 
В основі гастрономічної палітри – ячмінь, спеціально обкурений 
торфом. Цей ексклюзивний шотландський напій має унікальний 
смак та аромат з різнобарвною внутрішньою палітрою. 
Ускладнення цієї текстури відбувається за рахунок кількох етапів 
витримки в бочках різного типу: спочатку віскі зберігають в бочці 
з-під бурбону, далі – в бочці з-під карибського рому.

GLENFIDDICH FIRE AND CANE 
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GLENFIDDICH 15 YO
Аромат 
Інтригуючий комплексний аромат з медовими відтінками в 
поєднанні з багатством фруктових нот.

Смак 
М'який, як шовк, з відтінком дуба, просоченого шеррі, з нотками 
марципану, кориці та імбиру.

Особливість 
15-річний Glenfiddich - прекрасно збалансоване односолодове 
віскі з багатим медовим пряним смаком. Це надзвичайно 
комплексне шотландське односолодове віскі, витримане 
майстром солодження в трьох різних типах дубових бочок: з-під 
хересу, бурбона і бочках з нового дуба. Далі усі спирти проходять 
«одруження» по системі «солера» - у величезному чані, рівень віскі 
в якому ніколи не опускається нижче половини, що робить скотч 
надзвичайно яскравим і складним.

SCOTTISH SPEYSIDE REGION SINGLE MALTS 
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Аромат
Елегантний аромат, витканий з нот груші, яблука, ванілі, дуба, 
лакриці та коричневого цукру.

Смак:
Багатий соковитий смак з відтінками цукрової вати, 
підсмаженого мигдалю, кориці та хрустких танінів з довгим 
солодким післясмаком легких дубових мотивів

Особливість: 
20 експертів - одне несподіване віскі. Glenfiddich Project XX 
(вимовляється як «Двадцять») – унікальний секретний 
проект, у якому поєднуються 20 різних бочок Glenfiddich, що 
були обрані 20 експертами віскі. Новаторство компанії 
Glenfiddich знайшло своє втілення у несподіваних літніх 
фруктах у смаку та тривалому солодкому післясмаку. Без 
холодної фільтрації, міцністю 47%. Відчуйте додаткову 
глибину смаку з дрібкою солі, нанесену на край келиха.

GLENFIDDICH PROJECT XX

SCOTTISH SPEYSIDE REGION SINGLE MALTS 
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GLENFIDDICH 18 YO

Аромат 
Багатий аромат свіжих фруктів з пряною ноткою яблука і терпкою 
ноткою дуба.

Смак 
Багатий розкішний смак сухофруктів, прянощів і фініків вінчає 
вишукана нотка дуба.

Особливість 
18-річний Glenfiddich – односолодове віскі з виключно м'яким і 
багатим смаком. Витриманий в бочках з-під хересу Олоросо і 
бурбона, Glenfiddich 18 Years Old ще 3 місяці проходить подальшу 
витримку в індивідуальних пронумерованих дубових чанах для 
так званого «одруження» спиртів, яке робить смак глибшим.

SCOTTISH SPEYSIDE REGION SINGLE MALTS 
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GLENMORANGIE THE ORIGINAL 10 YO

Аромат 
Витончений аромат з відтінками мандарина, ванілі та ледь 
помітною ноткою диму. Квітковий аромат преважає, однак є 
хлібні ноти.

Смак 
Збалансований смак віскі з горіховими нотами та смаком 
меду. Приємний м'який і чистий післясмак.

Особливість 
Glenmorangie «Original» - наймолодше віскі Glenmorangie, яке  
витримують 10 років в бочках з-під бурбона. Фахівці віскікурні 
впевнені, що це мінімально необхідний час для повного 
розвитку букета. Віскі Glenmorangie називають чемпіоном 
серед односолодових віскі. Для його виробництва 
використовується тільки шотландський ячмінь, ледь 
"підсмажений". У процесі дистиляції застосовується природна, 
високо насичена мінералами вода озера Тарлоджі. У 1989 
році компанія викупила це озеро й прилеглі до нього 260 
гектари землі, щоб зберегти унікальний водний ресурс. 
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GLENMORANGIE LASANTA 12 YO

Аромат 
Насичений аромат карамелі, імбиру та солодких родзинок.

Смак
М'який смак з солодко-медовими нотами родзинок, теплих 
спецій та севільських апельсинів, який завершується 
тривалим сухим післясмаком.

Особливість: 
Елегантне односолодове шотландське віскі з насиченим 
пряним смаком. Протягом 10 років віскі витримується в 
діжках з білого американського дуба, в яких раніше 
витримувався бурбон, далі протягом двох років віскі 
проходить довитримку в діжках з-під хересів Олоросо та 
Педро Хіменес привезених з Іспанії, які надають віскі м'яку 
текстуру та глибину смаку з яскравими пряними нотами та 
солодким ароматом. Віскі Glenmorangie називають 
чемпіоном серед односолодових віскі. Для його виробництва 
використовується тільки шотландський ячмінь, ледь 
"підсмажений". У процесі дистиляції застосовується 
природна, високо насичена мінералами вода озера Тарлоджі.
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GLENMORANGIE QUINTA RUBAN 14 YO

Аромат 
Яскраві відтінки троянди та турецьких солодощів, медових 
сот, мандарина та темного шоколаду.

Смак
Має м’яку оксамитову текстуру зі смаком ягід та мускатного 
горіха, м'ятного шоколаду та севільського апельсину, 
завершується тривалим післясмаком.

Особливість: 
Протягом 10 років витримується в діжках з-під бурбона, далі 
протягом 4 років в діжках з-під португальського портвейну. 
Слово «Ruban» у перекладі з ґельської означає «рубін». 
Завдяки такому поєднанню віскі набуває унікального 
кольору античної міді з легкими рожевими відтінками.
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GLENMORANGIE NECTAR D'OR 12 YO

Аромат 
Ноти лимонного пирога, свіжих стручків ванілі, цедри 
апельсина та лимона, а також кокосової стружки.

Смак
Має ніжну шовковисту текстуру з яскравими нотами 
імбирного печива та мускатного горіха, смаженого мигдаля та 
меренги, завершується теплим довгим післясмаком.

Особливість: 
Протягом 10 років витримується в діжках з американського 
білого дуба з-під бурбона, після чого довитримується в діжках 
з французького дуба з-під Сотерну, найвідомішого солодкого 
вина на території Франції. Віскі Glenmorangie називають 
чемпіоном серед односолодових віскі. Для його виробництва 
використовується тільки шотландський ячмінь, ледь 
"підсмажений". У процесі дистиляції застосовується природна, 
високо насичена мінералами вода озера Тарлоджі.
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GLENMORANGIE 18 YO

Аромат
Яскраві тони сухофруктів, доповнені складним квітковим 
ароматом.

Смак
Тонкий баланс нот меду, солоду та квітів. Тони фініків та 
інжиру з'являються слідом та  доповнюються легкими 
відтінками деревного диму з сухістю та горіховістю хересу 
Oloroso.

Особливість 
Glenmorangie 18 YO – після 15-річної витримки всього обсягу 
віскі в бочках з-під бурбона лише деяка частина 
переливається в бочки з-під іспанського хересу Oloroso, де 
напій продовжує дозрівати протягом ще 3 років.
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LOCH LOMOND ORIGINAL

Аромат 
Елегантне повнотіле віскі з теплим ароматом шкіри, за яким 
поступово проявляється вересковий характер Хайленда, 
хмільні солодові та деревні ноти.

Смак 
Повний, з солодовими та злаковими відтінками, які надають 
маслянистості, а далі нотки бразильського горіха і 
цитрусових з ледь відчутною димністю та торф'янистістю. 

Особливість 
Loch Lomond Original є елітним односолодовим віскі, 
виробленим компанією Loch Lomond. Сировина для солоду 
вирощується в екологічно чистих регіонах Шотландії. Loch 
Lomond - завод, побудований в 1965 році Бартоном 
Брендсом і Дунканом Томасом. 
У 1997 році на заводі сталася пожежа, яка знищила близько 
300 тисяч літрів віскі, але господарі не стали впадати у 
відчай, а продовжили наполегливо працювати. У 1999 році в 
віскікурні було встановлено додатково два дистиляційних 
куба. 
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TULLIBARDINE BURGUNDY FINISH 228 

Аромат 
Легкі відтінки лісових ягід та ванілі

Смак 
Приємний, з нотками апельсину та меду

Особливість 
Віскікурня продовжує працювати згідно з традиційними 
методами без використання сучасної комп'ютерної техніки з 
поваги до традиційних процесів дистиляції віскі. Для 
витримки віскі використовуються ретельно відібрані дубові 
бочки та практикують фініш в бочках з-під хересу, сотерну, 
портвейну та інших вин. Це чудове віскі довитримувалося 
дванадцять місяців з фінішем в бочках з-під бургундського 
Chassagne Montrachet об'ємом 228 літрів.
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THE GLENDRONACH 12 YO ORIGINAL
Аромат 
З нотками ванілі та імбиру, пряного глінтвейну та груші.

Смак 
Багатий з тонами хересу, солодощів та родзинок.

Особливість 
Методи дистиляції на цій віскікурні залишаються незмінними 
вже 200 років і зберігають традиції поколінь. Ячмінь 
затирають в традиційних чанах з орегонської сосни, а для 
першої дистиляції використовуються мідні перегінні куби. На 
віскікурні є два мідних куба для другої дистиляції, які 
створюють багатий, ароматний дистилят. Далі 
завершальний етап створення віскі, який дарує винятковий 
характер - віскі дозріває в бочках з-під хересу. За роки 
тривалої витримки, деревина бочок віддає унікальний, 
багатий, хересний стиль її попередника, яким славиться 
GlenDronach сьогодні. Це  чудове односолодове віскі 
витримується не менше 12 років в комбінації бочок з-під 
високоякісного хересу Pedro Ximenez і Oloroso. Розливається 
в пляшки без холодної фільтрації при міцності 43%.
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THE GLENDRONACH
TRADITIONALLY PEATED

Аромат
Солодка карамель та патока поєднуються з нотками темного 
меду, вугілля та копченого ячменю.

Смак 
Печений апельсин та патока на основі гвоздики й ожини. 
Післясмак довгий та насичено солодкий з нотками темних 
фруктів.

Особливості 
Попри тісне сплетення з міцними характеристиками 
Хайленду, The GlenDronach Traditionally Peated перебуває на 
традиційних рівнях і має все насичене багатство The Glen-
Dronach. Витриманий у найкращих бочках Pedro Ximénez, 
хересу Oloroso та портвейну, The GlenDronach має унікальний 
торф’яний прояв, що водночас представлений нотками ірису, 
патоки та ожини із затяжним, насиченим та землистим 
післясмаком, що притаманний регіону Хайленд. Як і усі інші 
GlenDronach, природнім кольором завдячують повільному 
дозріванню в іспанських дубових бочках.
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Аромат
Хмільний аромат коктейльної вишні, стиглої ожини та 
м’ятного шоколаду з відтінками апельсинової гірчиці та 
горіхового лікеру.

Смак
Глазурований абрикос та стиглий інжир, що підсилюється 
смаком чорної вишні. Довгий та обволікаючий післясмак 
меду, трав’яною гірчинкою та темного шоколаду.

Особливості 
Після припинення виробництва у 2015 році, The GlenDronach 
Revival Aged 15 Years тепер повертається до основного 
асортименту віскікурні. Особливості втілюються в 
фірмовому стилі дозрівання GlenDronach у найкращих бочках 
Pedro Ximénez та хересу Oloroso з Андалусії, які тихо 
визрівають впродовж 15 років у традиційних земляних 
будівлях, що знаходяться дещо нижче рівня землі.

THE GLENDRONACH 15 YO REVIVAL
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GLENGLASSAUGH 
OCTAVES BATCH 2 CLASSIC

Аромат 
Карамелізована груша, мангова панакота та полуничний 
щербет на основі пряної кави змінюється запахом 
свіжоспиляної деревини та арахісової пасти.

Смак
На зміну шоколадній карамелі приходить смак манго, кубиків 
ананасу та кедрового дерева. Неймовірно довгий післясмак 
кави з цитрусовими спеціями, тонами анісу та арахісу.

Особливості
Glenglassaugh Octaves Classic Batch 2 поєднує в собі 
відібраний вручну ряд бочок. Через збільшену «долю 
ангелів» та менший розмір рідкісних бочок на всіх 
шотландських віскікурнях зараз доступно дуже мало 
розливів. Batch 2 буде чи не останньою можливістю 
скуштувати дозріле Octave віскі від Glenglassaugh. 
Glenglassaugh Octaves Classic завоював срібну медаль на 
міжнародному конкурсі IWSC в 2016 році.
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GLENGLASSAUGH 
PEDRO XIMENEZ SHERRY WOOD FINISH
Аромат 
Вершкова ваніль та нотки білого перцю з карамелізованими 
фруктами.

Смак
Нотки ванільного коричневого цукру змінюються грушевим 
тартом Татен та кедровою пікантністю з насиченим 
солодким ячмінним смаком наприкінці.

Особливості
Соковита солодкість нашого повноцінного прибережного 
духу посилюється у Pedro Ximenez Sherry Wood Finish.
Відомий як «Король хересів», PX – це солодкий десертний 
херес, виготовлений із висушеного на сонці винограду PX, 
відомого своїми елейними особливостями. На фінальному 
етапі дозрівання бочки PX насичують віскі Glenglassaugh 
нотками фруктів, висушених сонячним теплом, що на смак 
нагадує десерт із запечених фруктів, приправлений морем. 
Міцність 46%.
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GLENKINCHIE 12 YO

Аромат 
Легкий, солодкий, зі свіжими нотками трави, фруктів і солоду.

Смак 
Сильний, димний, з сухим і пряним присмаком.

Особливість 
Цей напій ідеально підходить для першого знайомства з 
односолодовим віскі. За легкі й витончені нотки смаку й 
аромату GLENKINCHIE дуже часто називають «віскі для леді». 
Назва GLENKINCHIE походить від назви джерела, з якого 
беруть воду для виробництва віскі. Дослівний переклад назви 
цього віскі з гельської (мови древніх кельтів) - «Долина 
джерела Кінчі». Завод GLENKINCHIE розташований всього в 
декількох милях від центру Едінбурга. Клімат цієї частини 
Шотландії забезпечує найкращі в Європі умови для дозрівання 
ячменю, його подальшої сушки та дистиляції, тому немає нічого 
дивного в тому, що це односолодове віскі виробляється тут 
протягом багатьох століть. Офіційна марка GLENKINCHIE 
з'явилася в 1837 року.
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Аромат
Легкий, флоральний з відтінком горіхів, делікатно-деревний з 
нотами бісквіта й солодкої ванілі.

Смак
Злегка танінний, підсмажений мигдаль, цукрова вата та ванільна 
деревина.

Особливості
Склад, на якому мінімум 10 років витримується це віскі, 
знаходиться на узбережжі північного моря, що надає йому злегка 
солонуватий відтінок та пояснює назву Sea Cask. Відмінний 
орієнтир для поняття стилів Шотландського віскі.

AERSTONE SEA CASK 10 YO
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AUCHENTOSHAN AMERICAN OAK

Аромат 
В ароматі присутні ноти бурбона з відтінками ванілі, легкими 
нотками кокоса та пікантними цитрусовими нюансами.

Смак 
Рівний, живий, з тонами ванільного крему, кокоса та білого 
персика. Післясмак характеризується тонами зацукрованого 
грейпфрута і спецій.

Особливість 
На сьогоднішній день з усіх шотландських винокурень тільки 
Auchentoshan, як і раніше, використовує технологію потрійної 
дистиляції. У XIX столітті віскікурня розташовувалася у 
відкритому полі біля підніжжя пагорбів Старий Кілпатрик. 
Таке розташування винокурні відображено в її назві – 
Auchentoshan, що  в перекладі з кельтської мови означає 
«кут поля». Завдяки потрійній дистиляції та мінімальному 
вмісту торф'яних нот у воді віскі Auchentoshan вважається 
одним з найбільш вишуканих і м'яких односолодових віскі з 
яскравим, майже парфумованим ароматом.
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AUCHENTOSHAN THREE WOOD

Аромат 
Дуже складний, з нотами чорної смородини, родзинок, 
сухофруктів і меду.

Смак 
М'який, з яскраво вираженим компонентом кориці, хересу, 
фундука та іриски.

Особливість 
На сьогоднішній день з усіх шотландських винокурень тільки 
Auchentoshan, як і раніше, використовує технологію потрійної 
дистиляції. У XIX столітті віскікурня розташовувалася у 
відкритому полі біля підніжжя пагорбів Старий Кілпатрик. 
Таке розташування винокурні відображено в її назві – 
Auchentoshan, що  в перекладі з кельтської мови означає 
«кут поля». У 1984 році віскікурня Auchentoshan була 
придбана компанією «Morrison Bowmore Distillers», до складу 
якої в 1994 році увійшла в концерн «Beam Suntory». Завдяки 
потрійній дистиляції та мінімальному вмісту торф'яних нот у 
воді віскі Auchentoshan вважається одним з найбільш 
вишуканих і м'яких односолодових віскі.
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COPPER DOG 
Аромат
Фруктовий сад: стиглі яблука, груші. Присутній яскравий сплеск 
цитрусів, легкі ноти свіжої деревини та фініш ванільноі помадки.

Смак: 
Багатий вершковий смак, яблука в глазурі, карамелізований 
цукор, приємний посмак ванілі та легка перечність. 

Особливість: 
Віскі Copper Dog - це посвята невтомним працівникам Спейсайду. 
Воно народжене в легендарному готелі Craigellachie, в якому 
збиралися робітники та частувалися віскі, яке було «позичене» на 
дистилерії без дозволу. В цьому прекрасному напої зібрані вісім 
розкішних солодових спиртів Спейсайду від геніального майстра 
купажу Стюарта Моррісона. Три відомі: Нокандо, Розайла   та 
Інговер, п’ять інших тримають в таємниці. Витримка спиртів 
проходить в двох видах бочок - європейській та американській 
після витримки бурбону.  
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SCOTCH BLENDED MALT WHISKY
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MONKEY SHOULDER

Аромат 
Делікатні квіткові ноти переплітаються з ароматами свіжих 
апельсинів і ніжних персиків. Відтінки меду та прянощів 
пробиваються через багату ванільну солодкість.

Смак 
Багатий ванільний смак. Вершковий ірис добре 
збалансований нотами дуба, легким ароматом кориці та 
мускатного горіха.

Особливість
Monkey Shoulder - оригінальний бренд в світі віскі, де 
шанування традицій вважається нормою. Незважаючи на 
свій сучасний зухвалий стиль, цей скотч створюється за 
непорушним законом виробництва справжнього 
шотландського напою. Monkey Shoulder проводиться шляхом 
змішування солоду трьох кращих заводів Спейсайд. Він 
дозріває в бочках з-під бурбона першого наповнення. 
Майстер винокурні власноруч відбирає не більше 27 бочок 
трьох видів односолодового віскі, «одружує» їх в 
спеціальному чані і залишає на кілька місяців. 
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SMOKEY MONKEY SHOULDER

Аромат
Дров'яний дим, ваніль, м'яка цитрусовість.

Смак:
Торф'яна сухість з фірмовою вершково-пряною стилістикою 
Monkey Shoulder.

Особливість:
Виробляється невеликими партіями з трьох солодових віскі з 
використанням Хайлендського торфу для сушіння солоду, 
тому Smokey Monkey продовжує бути Blended Malt віскі. 
Smoky ідеальний для коктейлю Monkey Penicillin.
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NAKED GROUSE 

Аромат 
Багатий аромат віскі грає тонами дуба, легкими відтінками 
цитрусових і півтонами ірису, крем-карамелі, кедра та 
заварного крему в завершальній хвилі букета.

Смак 
Гладкий, багатий, округлий смак віскі наповнений 
смолистими, солодовими нотами і солодкими відтінками 
сухофруктів, доповнених пряними нюансами з домінантою 
коричної палички. 

Особливість
Naked Grouse - унікальний представник рідкісної категорії 
солодових купажів (blended malt), купаж солодових віскі без 
додавання зернового спирту. Naked Grouse - це не просто 
суміш солодових спиртів, це купаж «зіркових» 
односолодових віскі, як-от Macallan, Highland Park, Glenturret. 
Naked Grouse - це єдине солодове віскі, яке витримується 6 
місяців виключно в бочках з-під хересу Oloroso першого 
заповнення. Стильне та яскраве втілення мистецтва 
купажування.
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 ABERLOUR 14 YO

Аромат 
Добре збалансований, нотки солодкої ванілі та стиглої вишні

Смак 
М'який з ніжними відтінками карамелі, джему з чорної 
смородини та ожини, легкі тони спецій 

Особливість
Новий Aberlour 14 років – це результат роботи виробників, які 
з глибоким розумінням та повагою ставляться до 
природного процесу дозрівання. Такий підхід дозволяє 
зберігати характерні риси найкращих інгредієнтів. Він надає 
м'які ніжні відтінки чорної смородини та багатий вершковий 
післясмак. Це тонкий баланс природи та турботи: багатий і 
пряний, але витончений та елегантний. 
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ABERLOUR 18 YO

Аромат 
Багаті та складні ноти ірису у поєднанні зі стиглим персиком 
та гірким апельсином

Смак 
Початкові ноти стиглого абрикосу та вершків доповнюються 
нотами джему з чорної смородини, меду та деревними 
відтінками.

Особливість
Aberlour 18 YO – глибокий, пряний, міцний: сильніший вплив 
хересу додає пікантності та присмаку лакриці. Тривала 
витримка надає насиченості з відтінками родзинок. Має 
дуже довгий та збалансований післясмак, що змінюється від 
крем-брюле до відтінків дерев.


