
Walsh Whiskey 
Walsh Whiskey werd in 1999 opgericht door man en vrouw, Bernard en 
Rosemary Walsh en is een van de leiders in de Ierse whiskey-renaissance. 

Premium, drievoudig gedestilleerd, ambachtelijk, Ierse whisky's - The Irishman 
en Writers' Tears zijn wereldwijd zeer geprezen en gewild.

Onder leiding van oprichter Bernard Walsh heeft het bedrijf een portfolio 
van internationale bekroonde drankmerken gebouwd. Deze omvatten een 
reeks van Ierse whisky's onder de merken Writers' Tears and The Irishman, 
de Hot Irishman Irish coffee en The Irishman - Irish Cream likeur.
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THE IRISHMAN SINGLE MALT 17 YO

 

 

 

 

 

 

The Irishman 17 Year Old is een exclusieve Single
Malt welke 17 jaar is gerijpt op een single cask 
first fill Sherry vat. Deze Single Malt heeft een 
rijke, diepe en warme smaak.

NEUS
Duidelijke aanwezigheid van het sherryvat, met tonen van donkere 
chocolade.

SMAAK
Gebrand eikenhout en zoete rozijnen.

FINISH
Een afdronk van nootachtige oloroso-sherry en donkere chocolade
 

ALCOHOLPERCENTAGE 56%
70cl www.disaronnointernational.nl
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