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TYRCONNELL
IRISH SINGLE MALT

HERKOMST: Ierland  
KEY WORDS:  Soepel, lijnzaad, aperitief 
KLEUR: Licht groenig goud   
GEUR: Citrus, lijnzaad  
SMAAK: Delicaat, eetlustopwekkend  
ALCOHOL:  40% 
FORMATEN: 70cl 

OMSCHRIJVING

 `Deze lichte en aangename single malt, een van 
de eerste in Ierland, wordt gemaakt op het 
schiereiland Cooley.

 `Tyrconnell is vernoemd naar een beroemd 
renpaard dat met 100:1 een race in Ierland 
won.

 `Tyrconnell was ooit een groot merk in de 
Verenigde Staten, voor de Drooglegging. 
Daarna verdween het van het toneel.

 `De eigenaren van Cooley hebben Tyrconnell 
weer nieuw leven ingeblazen aan het eind van 
de 20ste eeuw, met succes.

Geen 18, geen alcohol.
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GESCHIEDENIS

Tyrconnell wordt gemaakt op het schiereiland Cooley. De distilleerderij is nog niet zo oud. Hij stamt uit 
1989. Het merk is veel ouder. Tyrconnell was een beroemd Iers renpaard. In 1876 won hij een race met 
100:1, wat zijn eigenaar aangenaam rijk maakte. Destijds werd Tyrconnell in Londonderry gestookt door 
Watt’s. Een groot deel van de productie ging naar de Verenigde Staten. Daar kwam in in 1920 een eind 
aan, toen de Drooglegging werd ingevoerd. Tyrconnell verdween van de markt, om meer dan 60 jaar later 
door Cooley weer in ere te worden hersteld. Connemara wordt in dezelfde distilleerderij gemaakt. 

INGREDIËNTEN EN PRODUCTIE

De Ieren maken vooral blends uit een mix van grain whisky, ongemoute en gemoute gerst. Tyrconnell is 
daar een uitzondering op. Het is een onvervalste single malt, tweemaal gedistilleerd, uit ongeturfde mout 
vervaardigd, dus absoluut niet rokerig. Tyrconnell Original rijpt in ex-bourbon vaten van Amerikaans 
eikenhout. 

PROEFNOTITIE

Een heerlijk lichte, soepele en delicate malt. Je 
proeft citrusfruit en lijnzaad met een snufje krui-
den dat absoluut niet domineert. Een fluwelen 
body en een afdronk die de eetlust opwekt.  
Een aperitief whisky bij uitstek.

RECENTE ONDERSCHEIDINGEN

 ` IWSC 2014 - Silver & Outstanding

 `SFWSC 2014 - Double Gold

 `WWA and ISC 2015 - Bronze

 ` IWSC and SWSC 2015 Silver & Outstanding

De koperen ketels van C oo ley


