
PORT CHARLOTTE - Bruichladdich’s røgede arv… 

Fra 1829 – 1929 lå der i Port Charlotte et destilleri… Det hed… Loch Indaal..! 

Bruichladdich Distillery, 3 km længere oppe af kysten har længe haft planer om at genåbne et destilleri på 

stedet hvor det gamle Loch Indaal destilleri lå, men planerne er desværre gået lidt i stå selvom de nye 

kedler står og venter i kulissen. 

Det har dog ikke forhindret Bruichladdich i, siden 2001, at destillere en sprit som bærer ’Port Charlotte’-

navnet, som de mener rammer den gamle Loch Indaal-stil. Det er noget så røget som 40ppm og kan 

dermed måle sig med de ’store’ sydkyst destillerier på Islay. 

Denne eftermiddag vil der være mulighed for at smage forskellige 7 forskellige Port Charlottes – inkl den 

første af dem – PC5, som i dag koster næsten 2000 kr. på auktion. 

 

Der vil blive skænket 2cl af hver whisky. 

Programmet byder på: 

 Port Charlotte 5 år, 2001/2007, 46,0%, Alchemist aftapning 

 Port Charlotte PC5, 2001/2006, 63,5%, Destilleri aftapning 

 Port Charlotte PC6, 2001/2007, 61,6%, Destilleri aftapning 

 Port Charlotte PC7, 2001/2008, 61,0%, Destilleri aftapning 

 Port Charlotte PC8, 2001/2009, 60,5%, Destilleri aftapning 

 Port Charlotte 6 år ’Eidora no. 8’, 2001/2007 66,5%, tappet af Whiskyauction.com, 334 flasker 

 Port Charlotte 7 år, 2002/2009, 65,2%, tappet til FC Whisky, Danmark, 311 flasker 

 

 

 

 

Smagningen afholdes LØRDAG d. 23 Juni 2012 kl. 16.00 i kælderen på The Irish House, Østeraagade 

(Nytorv) i Aalborg. Prisen for smagningen er 325,- kr. Tilmelding kan ske via email på 

smagedag@gmail.com 

 

Betalingsoplysninger vil blive udsendt ved tilmelding og en endelig bekræftelse ved betaling. 

Betaling skal ske senest TIRSDAG d. 1/6 2012. Ved tilmelding senere end 1/6, så snarest muligt…  

Smagningen vil blive gennemført ved min. 25 personer og er åben for alle interesserede. 

Vel mødt til en eftermiddags-udflugt til Port Sgioba! 

 

Mvh 

Claus Rasmussen 

Port Charlotte landsby 
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