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Geen 18, geen alcohol.

TAMNAVULIN  
GERMAN PINOT NOIR 
CASK FINISH
SCOTCH SINGLE MALT WHISKY

HERKOMST: Schotland, Speyside 
KEY WORDS: Speyside, finish op Duitse Pinot  
 Noir vaten, zacht en toegankelijk   
KLEUR: Goud rozenhout
GEUR: Turks fruit, gekarameliseerde  
 peer en sinaasappel, 
 rode kersen en appeltaart
SMAAK: Vanille, perzik, gember, kers,   
 sappige vijgen en drop
ALCOHOL: 40%
FORMATEN: 70cl 

OMSCHRIJVING

 `Tamnavulin is één van de hardst groeiende en 
succesvolle malts ooit met een uitstekende 
prijs-kwaliteitverhouding.

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

 `De distilleerderij is gevestigd in het dorpje 
Tomnavoulin, gelegen in het hart van de 
Speyside regio.

 ` Iedere dag werken er 40 toegewijde vaklieden 
aan het maken van de mooiste Speyside whisky.
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Tamnavul in Team
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GESCHIEDENIS

Verstopt achter de rivier van Livet, in het hart van de Speyside, wordt al meer dan 50 jaar aan de unieke 
signature Speyside malt whisky van de Tamnavulin distillery gewerkt. 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 
Tamnavulin Speyside malt in 2007 weer opgestart worden.

INGREDIËNTEN EN PRODUCTIE

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 distillaat, getrokken uit de voet van Cairngorm mountain, is natuurlijk 
gefilterd door lagen van kalksteen. Hierdoor is het een van de zuiverste in zijn vorm.  
 
Deze Tamnavulin Red Wine Cask Edition is een bijzonder innovatieve whisky die na een rijping op 
Amerikaanse wit eiken ex-bourbon heeft mogen finishen op Duitse Pinot Noir vaten.

PROEFNOTITIE

Een heerlijke zacht zoete whisky met fruitige tonen van kersen, vijgen en perzik, gecombineerd met vanille, 
gember, sappige vijgen en een hint van drop. Zeer zacht van smaak, maar tevens rijk, met een mooie lange, 
decadente afdronk.  


