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 Mull 8 yrs.

63,90%

€ 49,50

Kleur

Neus

Smaak

Finish

Feit

Ledaig - Clan Denny -

aangename hints van turf, teer en rook, zoet en zacht in de mond, aangename en verrassende whisky.

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.

De helft van de whisky gemaakt in Tobermory Distillery is zeer turfrijke en verkocht als "Ledaig Single Malt". 

Dit is de Ledaig 8 years old single malt met de zeer geslaagde nieuwe uitmonstering. 

De naam wordt uitgesproken als "led-chig" of "led-chick" en is Gaelic voor "veilige haven". 

Dat is niet vreemd als je bedenkt dat de distilleerderij in het havenstadje Tobermory aan de ruige Schotse 

westkust ligt. 

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

De Lochan bron hoog in de bergen zorgt voor bijzonder aromatisch water.

for "The Angles' Share"
Whiskyclub Izegem

de afdronkis lang met asvuur en goed in brand gestoken toast.

helder goud. 

opent zoetig en draagt duidelijke zachte teergeuren.

vettige leuke structuur en mondvullend, nog steeds zoet met hints van sigarenrook .

De Ledaig malt wordt gemaakt van turfhoudende mout. 

Ledaig 8 years old rijpt voor de volle 8 jaar in eikenhouten vaten van superieure kwaliteit. 

Deze vaten liggen in oude kelders waar geen enkele invloed van buitenaf kan plaatshebben. 

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

De distilleerderij, de enige op het eiland Mull, 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. 

Tobermory is afkomstig uit het Gaelic en betekent "de Mary of Maria bron". 

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

The designer of the Label : Patrick Roelens


