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 Mull 12 yrs.

55,60%

€ 65,40

Kleur

Neus

Smaak

Finish

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

het water. 

 Lang, zacht , rokerig, turf.

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.

Gerookt spekje met vanille en wat citrusvruchten, gekookte appels, tonen van kaneel, melkchocolade.

Complex, pittig en rond. Gekookt fruit en rijpe sinaasappelen, romig, appel, sinaas. 

Bovendien, zoete rook tot zoethout.

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. 

Bottler: Gordon & MacPhail                       Bottling serie: Cask Strenght  

Distilled: 02/11/2004                                      Bottled: 20/09/2017

Casktype: 1st fill Sherry hogshead           Casknumbers: 16600504 + 16600505        

Ledaig 2004
" Cask Strenght "

Gordon Mc Phail

(Tobermory Distillery)


