
Highland (Midlands) 12 yrs.

56,30%

€ 60,00

Kleur

Neus

Smaak

Finish Middellang zachte afdronk. Pittig eikenhout, hooi,  rijpe banaan. Alles is goed, niets springt eruit.

Tullibardine is gelegen in Blackford, Perthshire, vlakbij Sterling aan de A9. De 

naam is afkomstig uit het Gaelic en betekent “lookout hill” of "uitkijk 

heuvel".  Hij is ontleent aan een nabij gelegen middeleeuwse kapel, ontstaan 

in 1446.

 donkergoud

Verwacht een zachte geur met zowel kruidige als exotische fruitige invloeden. 

Vanille, bessen en zoetigheden komen samen. Een beetje apart, maar erg leuk.

vanille-ijs vermengt zich met een stroperige ananaszoetheid en een hint van sorbet-citroen, allemaal 

heerlijk gecombineerd met een vleugje moutkoekjes, karamelwafels, bananebrood, zoete druiven en 

honing,

Dist.: 2005         Bott.: 31/07/2017        Age: 12 yrs old           ( Cask Strenght )

Casktype: 1st Fill Bourbon Casks

Voor whisky begint het verhaal in 1947. In dat jaar begint de architect William 

Delmé-Evans samen met I.C. Barrett aan het omvormen van de brouwerij in 

een distilleerderij. In 1949 vloeit de eerste spirit uit de, dan nog, twee stills.

https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/101134

Na twee eerdere overnames wordt de distilleerderij in 1993 overgenomen 

door Whyte & Mackay . 

In de tussentijd is in 1973 het aantal stills tot 4 verdubbeld.

In 1995 wordt Tullibardine in de mottenballen gelegd. 

Een consortium neemt de distilleerderij in juni 2003  over en de productie gaat in december weer van start. 

Inmiddels is sinds 2011 het onafhankelijke Franse familiebedrijf Picard Vins & Spiritieux  eigenaar van de 

distilleerderij.

De geschiedenis van Tullibardine voert terug tot de vijftiende eeuw, dan nog 

als bierbrouwerij  die in 1503 door James IV het Royal Charter verleend wordt.

https://scotchwhisky.com/whiskypedia/1904/tullibardine/

Tullibardine 2005
The Murray

The Marquess Collection

Het water voor de productie van Tullibardine is afkomstig uit de omliggende 

Ochil Hills. Vanaf daar stroomt het in vijftien jaar tijd naar de Danny Burn. 

Aan deze bron ontrekt men het water. Overigens is de Danny Burn ook de 

bron voor het welbekende Highland Spring water.

https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/101134
https://scotchwhisky.com/whiskypedia/1904/tullibardine/

