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De distilleerderij: Mensen, trots en passie 

Het zijn de mensen die een distilleerderij verschillend maken van een andere. Tomatin is een 

gemeenschap, evenals een distilleerderij. Het is een van de laatste distileerderijen die voor 

huisvesting zorgt voor hun personeel. Rond de 25 gezinnen wonen op het 140 hectare grote 

landgoed. Deze gezinnen vormen de kern van de beroepsbevolking en in een aantal gevallen 

zijn hele gezinnen werkzaam in de diverse functies binnen het bedrijf. Zoals je misschien kunnen 

bedenken, kan je je vrij afgelegen voelen, 315 meter boven de zeespiegel wonend in de 

Monadhliath Hills. Dit gevoel van isolement heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan het 

karakter van Tomatin. Een sterke familieband, loyaliteit, vriendschap en wederzijds vertrouwen 

zijn de waarden van deze unieke gemeenschap. 

                                                                                                           

 

 

 

Ons assortiment van Tomatin en hun smaken: 

- Tomatin Legacy 43%, zacht en rond. 

- Tomatin Cask Strenght 57,5% 

- Tomatin 12 Year 43% 

- Tomatin 14 Year Port Finish 46% 

- Tomatin 15 Year 43% 

- Tomatin 18Year 46% 

Veel voordeel! 

Als lid van de CTM 

krijg je veel voordeel. 

Al deze voordelen 

vind je op 

www.whiskyclub-ctm.nl 

Nieuw is echter dat 

leden van de CTM nu 

ook maar liefst 20% 

korting krijgen op de 

distilleerderij van de 

maand! 

 

Whiskyclub Commitment To Malt 

De Commitment To Malt is een whiskyclub opgericht door een viertal 

Gall&Gall franchisers en heeft als doel mensen te laten genieten van 

en kennis te laten maken met wellicht één van de mooiste dranken 

op aarde nl; Whisky 

Informatie over de whiskyclub vind je op www.whiskyclub-ctm.nl 

  
Whiskyproeverij 

Elke maand zal er in de Schatkelder,  in onze vestiging in 

Leidschendam, een whiskyproeverij georganiseerd worden met als 

thema de distilleerderij van de maand. De datum en mogelijkheid tot 

inschrijven vind je op www.gallengallverbeek.nl   

http://www.whiskyclub-ctm.nl/
http://www.gallengallverbeek.nl/

