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Continuing on the 30 theme 

The Big 30. 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

Which distillery is no 30 on our list of 129? 

It is in fact “The Glenrothes” 

As you will know the first numbers on our bottles relates to the distillery, the second number being 

the number of the cask from that distillery. The numbers are in sequential order, 1 being the first 

distillery from which we acquired a cask and 129 being the last to date. 

So, what about Glenrothes? We are up to cask number 75 from this Speyside distillery, so around 2.5 

casks per year of the Society history, but we started with the first cask in August 1986, it was a 15yo 

58.7% and sold for the princely sum of £17.75. 

The History 
On 28

th
 December 1879, two momentous things happened in Scotland. The new rail bridge over the 

River Tay collapsed, plunging an unfortunate train into the icy waters and killing all 75 passengers. 

That same day, the first pure spirit flowed from the stills at The Glenrothes distillery, a ray of 

sunshine on an otherwise dark day. 

The quality of this spirit quickly became prized inside information within the whisky industry and 

highly sought after by Master Blenders. Here was an immaculate Speyside Malt Whisky, drawing its 

flavours from the prime barley of the region, the careful creation of the spirit and the resulting 

richness of both American and Spanish oak casks. Its flavour, structure and body created a 'top 

dressing' of choice for Master Blenders across the length and breadth of Scotland. Which is why it is 

at the heart of some of the world's finest blends such as Cutty Sark, The Famous Grouse, and it 

graces many other great names. 

The Whisky was well known to London's oldest established wine merchants Berry Bros & Rudd Ltd., 

who had been providing their discerning customers with the finest wines and spirits from their 

premises in St James's Street since 1698. In the early 1990's Berry Bros & Rudd Ltd. decided to create 

a premium quality niche in the developing Single Malt Whisky market. They certainly had The 

Glenrothes firmly in mind just as in 1923 when they developed the revolutionary lighter styled Cutty 

Sark blended whisky. The concept, this time, was to find whiskies from the distillery which would 

represent the "best of the best". The idea of a declared Vintage came naturally to Berry Bros & Rudd 

Ltd. After all, the similarities with the finest wines are many: the best selection of one particular 

year; each Vintage with a different personality but sharing the same character. And, with whisky as 

with wine, Vintages would be both finite and rare. 
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The Glenrothes is regarded as a Top quality Speyside and is recognisable 

by its distinctive bottle.  

A Toast to the Ghost 
As an orphaned child found under a bush on a track in Africa during the 

Boer War Biawa "Byeway" Makalaga was rescued at the turn of the 20th 

Century by Colonel Grant of Rothes who took him back to Scotland. 

When he grew up he became the Colonel's helper and was a well known 

figure in Rothes, at one stage playing for the village football team. He 

died in 1972. 

Seven years later, following the installation of a new pair of stills the 

ghost of Byeway was said to have appeared on two separate occasions 

in the distillery itself. Nothing sinister but sufficient concern was caused 

to encourage the calling of Cedric Wilson a university professor to investigate. 

His analysis? An invisible energy line called a ley-line had been disturbed with the installation of the 

new stills. He put this to right and then stood for some minutes outside the distillery's neighbouring 

cemetery in silent contemplation. It was his first time at the cemetery. He then went straight to a 

single gravestone some 70 yards from the distillery. He appeared to be talking to the deceased. After 

a few minutes he returned announcing that the issue had been amicably resolved. The gravestone 

was that of Byeway Makalaga. 

The ghost of Byeway has never been seen since and as a sign of respect it has become a tradition at 

Glenrothes to 'Toast to the Ghost' with a dram of The Glenrothes. 

Kontynuując temat 30-lecia 

Wielka liczba 30. 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

Która gorzelnia jest nr 30 spośrod 129? 

To jest rzeczywiście "The Glenrothes"  

Jest rzeczą powszechnie znaną, że pierwsza liczba na naszych butelka oznacza gorzelnię, druga zaś 

numer beczki z tej gorzelni. Numery idą w kolejności czyli nr 1 odnosi się do gorzelni gdzie nabyliśmy 

pierwszą beczkę, zaś 129 najnowszą zakupioną do tej pory. 

A jak to jest z Glenrothes? Obecnie dochodzimy do numeru beczki 75 z tej gorzelni regionu Speyside  

co daje niezły wynik około 2,5 beczki na rok w historii Stowarzyszenia, a pierwszą beczkę nabyliśmy 

w sierpniu 1986 roku. Była to 15-latka o mocy 58.7%, kupiona za bajońską cenę £ 17,75 za beczkę! 
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Historia  

28 grudnia 1879 r. miały miejsce w Szkocji dwa przełomowe wydarzenia. Pierwsze, zawalił sie nowy 

most kolejowy na rzece Tay zatapiając w lodowatej wodzie nieszczęsny pociąg i zabijając wszystkich 

75 pasażerów.Tego samego dnia, z kadzi gorzelni The Glenrothes popłynął pierwszy czysty alkohol, 

taki promyk słońca w tym ponurym i smutnym dniu. 

Jakość tego trunku szybko stała się tajemnicą poliszynela całego szkockiego gorzelnictwa, a sama 

whisky zyskała szacunek Master Blenders. Bo Speyside Malt Whisky była nieskazitelnym trunkiem. 

Jej smak wywodził się z doskonałej jakości  lokalnego jęczmienia uzupełnionego bogactwem drewna 

amerykańskiego i hiszpańskiego dębu, z którego wykonano beczki. Jej aromat, struktura i ‘body’ 

stanowiło przysłowiową „wisienkę na torcie”, której poszukiwali Master Blenders jak Szkocja długa i 

szeroka. Właśnie ta whisky użycza  swego bogactwa najlepszym na świecie mieszankom whisky, 

takim jak  Cutty Sark czy The Famous Grouse i jej dalsze sławne potomstwo... 

Nasza whisky była dobrze znana także najstarszym londyńskim kupcom wina z firmy Berry Bros & 

Rudd Ltd., którzy dostarczali na stoły wyjątkowo wymagających klientów najlepsze wina i mocniejsze 

alkohole prosto ze swojej siedziby mieszczącej się od 1698 roku przy ulicy St James. Na początku lat 

dziewięćdziesiątych XX wieku Berry Bros & Rudd postanowili stworzyć niszę whisky klasy premium 

na rozwijającym się właśnie rynku single malts. Na pewno mieli w zamyśle The Glenrothes, podobnie 

jak w roku 1923  kiedy to opracowali rewolucyjny trunek -  lżejszą wersję Cutty Sark blended whisky. 

Koncepcja, tym razem było taka: wyszukać "najlepsze z najlepszych" beczki whisky prosto z gorzelni. 

Pomysł na trunki Vintage narodził się samoistnie w Berry Bros & Rudd Ltd. Istnieje wiele 

podobieństw do najlepszych win: najlepszy Vintage danego roku; każdy rocznik ma inną osobowość, 

ale wspólny charakter. A co więcej, whisky jak wino jej dany rocznik jest ograniczony i rzadki. 

The Glenrothes uchodzi za najwyższej jakości Speyside i jest rozpoznawalna także ze względu na 

charakterystyczny kształt  butelek.  

Toast za ducha 
Osierocony jako dziecka, znaleziony pod 

krzakiem w afrykańskim buszu przez 

pułkownika Grant w Rothes w czasie Wojny 

Burskiej Biawa Makalaga "Byeway" wyjechał 

z przybranym ojcem na przełomie XX wieku z 

powrotem do Szkocji. Gdy dorósł stał 

asystentem pułkownika i jednocześnie znaną 

postacią w miasteczku Rothes, gdzie grał w 

miejscowej drużynie piłki nożnej. Zmarł w 

1972 roku. 
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Siedem lat później, po instalacji pary alembików pojawił się duch osoby Byeway`a. Mówiono, że 

ukazał się dwukrotnie w gorzelni. Nie było to groźne, ale uzasadnione obawy nakazały wezwać pana 

Cedrica Wilsona, profesora Uniwersytetu do zbadania sprawy. 

Jego analiza? W wyniku instalacji nowych alembków została zakłócona niewidzialna linia energii.  

Profesor przesunął je nieco w prawo, po chwili poszedł na cmentarz sąsiadujący z gorzelnią gdzie 

przez kilka minut stał w głębokim zamyśleniu. Była to jego pierwsza wizyta. Następnie udał się prosto 

do jednego z grobów leżącego jakieś 70 yardów od gorzelni. Wydawało się, że rozmawia z kimś. Po 

kilku minutach wrócił ogłaszając, że problem został rozwiązany polubownie. Na nagrobku widniał 

napis Byeway Makalaga... 

Od tamtej pory nigdy nie widziano ducha Byewaya, niemniej na znak szacunku stało się tradycją w 

Glenrothes wznoszenie ‘toastu za ducha” szklaneczką miejscowej whisky. 

In stock we have the following 30. 000 000 000: 

W magazynie posiadamy następujące 30. 000 000 000: 

Turkish coffee in a barber shop/                          

Kawa po turecku u fryzjera 
Cask number/Numer 

beczki  30.63 
387 PLN 

Summary note on the bottle: 

The nose offers smoked ham, crème brûlée, Christmas cake, marmalade, toffee, coffee creams, old barber shops, sticky buns and 

oily rags. The palate is dry and spicy with Turkish coffee, Tia Maria and Fernet Branca, walnuts cashews and dry-roasted peanuts.  

Drinking tip:   
After dinner with coffee (better with water) 

Rada degustacyjna: Po kolacji do kawy (lepiej smakuje z dodatkiem wody) 

Colour: late autumn trees Age: 20 years Strength: 55.8% 

Cask: Refill sherry butt Date distilled: 1990 Outturn: 263 bottles          stock: 5 

 

Long, hot sweet delights/                                

Długa, gorąca słodkość 

Cask number/ Numer 

beczki  30.68 
267.00 PLN 

Summary note on the bottle: 

Salty, dry and earthy with mushrooms, raisins, leather, soy sauce, matchboxes and sandpaper while meaty spicy notes emerged on 

the palate. In dilution it was sweeter and stickier with dates and prunes while it was hot, dry and tannic to taste. 

Drinking tip:   
Too big to take lightly 

Rada degustacyjna: Zbyt duża by lekceważyć 

Colour: ripe apricots Age: 10 years Strength: 60.6% 
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Cask: refill gorda, ex sherry Date distilled: 2001 Outturn: 816 bottles         stock: 1 

 

 

Cask number/ Numer 

beczki 30.71 
350.00 PLN Burnt crumpet and Highland 

Toffee/ Spalony nale śnik i toffi z gór  
Summary note on the bottle: 

Burnt buttery crumpet, spread with Dundee marmalade or comb honey; a bitter-sweet taste, with spiced rum and sherry. Struck 

matches and treacle toffee with water; a luscious texture and a taste of salted caramels in dark chocolate. 

 

Drinking tip:   For sharing at dusk with good friends 

Rada degustacyjna: By dzieli ć  się o zmierzchu z dobrymi przyjaciółmi  

   
Colour: Deep amber with scarlet lights Age: 14 years Strength: 57,5% 

Cask: Refill sherry gorda Date distilled: April 1997 Outturn: 756 bottles       stock: 5 

 

Cask number/ Numer 

beczki  30.72 
307.00 PLN Take a break and have a … 

/ Zrób sobie przerw ę i weź … 
Summary note on the bottle: 

Initial nose is scorched brown sugar and fresh coffee beans. Big on the palate; sweet, bitter and slightly sulphury like burnt tablet. 

With water, salty air aromas and the flavour of brewed nut flavoured coffee and a chocolate wafer. 

 

Drinking tip:   During a coffee break 

Rada degustacyjna: W czasie przerwy na kaw ę 

   
Colour: Burnt caramel gold Age: 11 years Strength: 57,3% 

Cask: Refill port pipe Date distilled: March 2001 Outturn:  752 bottles      stock: 6 

 
 

Cask number/ Numer beczki  

30.74 
310.00 PLN Sweet, fruity and rich/ 

Słodka, owocowa i intensywna  
Summary note on the bottle: 

The fruity nose (raisins in fruit cake, strawberry jam, toffee apples, bananas also has candy floss, crème brûlée, syrupy pancakes 

and Muscat wine. The delightful palate offers plum jam, syrupy figs, Peshwari naan, Armagnac, raspberry tart, date slice, peaches 

and sherbet. 

 

Drinking tip:   With fruit, with scones, with Peshwari naan – take your pick 

Rada degustacyjna: Z owcami, z ciastkami scones, z Peshwari naan – wybierz sam 

   
Colour: peach blush gold Age: 11 years Strength: 60,3% 

Cask: Refill Port Pipe Date distilled: March 2001 Outturn: 767 bottles       stock: 4 



 

 

Buy one or more before the end of April and get a 15% discount! 
Kup jedną lub więcej do końca kwietnia i uzyskaj 15% rabatu! 

 

 

Buy one or more before the end of April and get a 15% discount! 

Kup jedną lub więcej do końca kwietnia i uzyskaj 15% rabatu! 

 


