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 Mull 7 yrs.

46,00%

€ 40,95

Kleur

Neus

Smaak

Finish

 Ledaig 2009
(Tobermory Distillery)

The Ultimate

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

het water. 

 de volle afdronk houdt opvallend lang aan en is lekker fruitig.

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. 

 licht goudgeel.

subtiele aroma’s van turfrook krijgen gezelschap van fruitigheid van rijpe appels en peren, boenwas, 

roomboter, honing en herfstig bos.

duidelijk jong, maar mooi in balans, met  tonen van geroosterde mout, turfrook, peer, nootmuskaat, 

vanillesuiker en gras.

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. 

"Distilled: 06/04/2009   Bottled: 18/04/2016

Cask N°: 700305              Bottle: 35/362                hogshead"


