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Geen 18, geen alcohol.

TAMNAVULIN
SCOTCH SINGLE MALT

HERKOMST: Schotland, Speyside 
KEY WORDS: Speyside, finish op sherry vaten,
 zacht en toegankelijk 
KLEUR: Amber goud
GEUR: Appel, toffee, honing 
 en marsepein
SMAAK: Fris, peer, perzik, ananas en een  
 vleugje Demerara suiker
ALCOHOL: 40%
FORMATEN: 70cl 

OMSCHRIJVING

 `De naam Tamnavulin is Keltisch en betekent 
letterlijk vertaald “mill on the hill”. 

 `De distilleerderij is gevestigd in het dorpje 
Tomnavoulin, gelegen aan de voet van de 
Cairngorn mountain. In dit dorpje vind je niet 
alleen de distilleerderij, maar ook 40 vaklieden 
toegewijd aan het maken van de mooiste 
Speyside whisky.

 `Tamnavulin wordt samengesteld door 
masterblender, en wereldwijd whisky icoon, 
Richard Paterson. Richard Paterson is tevens 
masterblender The Dalmore.
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GESCHIEDENIS

Verstopt achter de rivier van Livet, in het hart van de Speyside,  vind je een kleine groep van 
onwaarschijnlijk kundige vaklieden die al meer dan 50 jaar werken aan de unieke signature Speyside malt 
whisky van de Tamnavulin distillery. De geschiedenis van Tamnavulin gaat terug tot in 1966. Toen werd de 
distilleerderij voor het eerst geopend in het kleine dorpje Tomnavoulin. Ondanks dat de distilleerderij haar 
deuren heeft moeten sluiten in 1995, kon de productie van de unieke Tamnavulin Speyside malt in 2007 
weer opgestart worden.

INGREDIËNTEN EN PRODUCTIE

De Tamnavulin distilleerderij is gelegen centraal in het hart van de Speyside. De Speyside is de 
meest geprezen regio in Schotland voor het maken van Scotch Single Malt. Het unieke microclimaat 
gecombineerd met een overvloed aan vruchtbaar land, maakt het de ideale plek om gerst te verbouwen 
en whisky te laten rijpen. Enkel de beste ingrediënten zijn goed genoeg voor Tamnavulin. Het water 
gebruikt voor het Tamnavulin distilaat, getrokken uit de voet Cairngorm mountain, is natuurlijk gefilterd 
door lagen van kalksteen. Hierdoor is het een van de zuiverste in zijn vorm. Tamnavulin Double Cask 
wordt gerijpt op bourbonvaten gevolgd door een finish op sherry butts. 

PROEFNOTITIE

Frisse fruitige tonen van peer, abrikoos en ananas worden gevolgd door een lange zachte afdronk. 
Een toegankelijk whisky, zacht van smaak, maar zonder karakter te verliezen.
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