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 Mull 13 yrs.

61,20%

€ 79,00

Kleur

Neus

Smaak

Finish

Ledaig 1998
 Malts of Scotland

Tobermory Distillery

Het karakter van de Tobermory malt is licht turfhoudend en stevig, de turfsmaak komt niet van het mout maar van 

het water. 

is lang met heerlijke zoete tonen van de sherry en aroma's van gekarameliseerd fruit. 

Tobermory is afkomstig uit het Gaelic, “Tobar Mhoire” en betekent "de Mary of Maria 

bron". De Tobermory distilleerderij werd in 1798 opgericht onder de naam Ledaig. In 

1972 werd de Ledaig Distillery Tobermory Ltd. opgericht. 

De naam werd daarna van Ledaig in Tobermory veranderd en na vele sluitingen werd 

de distilleerderij in 1993 weer geopend. 

Bij de distilleerderij Tobermory staan in het stillhouse 2 wash stills en 2 spirit stills. Eén 

paar stills wordt voor de Tobermory productie gebruikt en daar sinds 1996 ook de 

Ledaig malt weer gedistilleerd wordt, zijn de andere 2 stills voor de productie van 

Ledaig single malt. 

De Tobermory distilleerderij is in het hoofdstadje met dezelfde naam gevestigd op het 

eiland Mull. De distilleerderij ligt in het noordelijke deel van het eiland aan de 

Tobermory Bay. Vanaf Oban op het vasteland is het per veerboot ongeveer 40 minuten 

varen naar Mull. 

 donker goud.

 vol met krachtige tonen van leer en vanille, gebrand hout, karamel en sherry.

 tonen van karamel , vanille en likeur , zeer aangenaam.

De Ledaig malt wordt gemaakt van een meer turfhoudende mout. De naam Ledaig wordt uitgesproken als "led-

chig" of "led-chick" en is Gaelic voor "veilige haven". 

Aangezien Tobermory het warehouse verkocht heeft, en daar nu appartementen van gemaakt zijn, wordt de new 

spirit opgeslagen bij Deanston op het vasteland. 

Men gebruikt refill, sherry- en bourbonvaten. Het water komt uit een meertje in bergen. 

Deze Ledaig bottling is gestookt in april 1998 , gerijpt in een sherry butt ( cask 11010) en gebotteld door de 

malts of Schotland in augustus 2011 op 61,2 %. Er zijn slechts 258 flessen gebotteld.


