
 
 

Daracha Siorsan

Velkommen til den andre utgaven av

”gode nyheter” på Gaelisk, noe vi mener at dette nyhetsbrevet formidler

epost til alle som ønsker det. Kontakt 

Syv nye Adelphi-tapninger på vei!
En ladning med hele syv nye tapninger fra Adelphi er på vei 

HoReCa markedet neste uke, men blir først tilgjengelige på Vinmonopolets bestillingsutvalg i 

forbindelse med ”november slippet”. Her er oversikten

første): 

Betegnelse 

Adelphi's Fascadale batch 2 10 YO 

Island (46%) 

Adelphi's Liddesdale 18 YO Islay

(46%) 
*
Adelphi Selection Caol Ila 1982 27 YO

(57,6%) 

Adelphi Selection Bowmore 2000 10 

YO (54,7%) 

Adelphi Selection Macallan 1996 13 

YO (58,8%) 

Adelphi Selection Bunnahabhain 

1968 41 YO (41,2%) 

Adelphi's Breath of Speyside 1991 18 

YO (54,3%) 

*
 Denne er allerede utsolgt! 

**
 Inkl. mva fra Vinmonopolet.

Vellykket firma-tasting i Tønsberg
Daracha holdt 2. September en lukket whiskysmaking for et firma i Tønsberg, med stor suksess. De 

fem whiskyene som ble servert til de 30 deltagerne var alle fra Darachas utvalg, og omfattet både 

BenRiach varianter og whiskyer fra 

For mer informasjon om å benytte Daracha

(salg@daracha.no). 
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Daracha Siorsan 

utgaven av Daracha Siorsan, nyhetsbrevet fra Daracha AS

, noe vi mener at dette nyhetsbrevet formidler. Daracha Siorsan sendes pr. 

epost til alle som ønsker det. Kontakt rolff@daracha.no for å komme på eller av mailinglisten.

tapninger på vei! 
nye tapninger fra Adelphi er på vei til Norge. Disse blir tilgjengelig for 

HoReCa markedet neste uke, men blir først tilgjengelige på Vinmonopolets bestillingsutvalg i 

forbindelse med ”november slippet”. Her er oversikten (alle er ufortynnet fra fatet, bortsett fra de to 

Beskrivelse 

Adelphi's Fascadale batch 2 10 YO Tappet fra 10 bourbonfat fra et destilleri 

på øya som vikingene kalte ”skyøya”.  

Adelphi's Liddesdale 18 YO Islay Tappet fra 5 sherryfat fra et Islay-destilleri 

som normalt ikke bruker røyket malt. 

Adelphi Selection Caol Ila 1982 27 YO Tappet fra ett bourbonfat, som ga kun 227 

flasker. 

Adelphi Selection Bowmore 2000 10 Tappet fra ett bourbonfat, som ga 306 

flasker. 

Selection Macallan 1996 13 Tappet fra ett sherry hogshead, som ga 

300 flasker. 

Adelphi Selection Bunnahabhain Tappet fra to sherryfat, som ga 719 flasker. 

41.2% er fatstyrke, så her har det 

fordampet mye sprit under lagringen! 

Adelphi's Breath of Speyside 1991 18 Tappet fra ett sherryfat fra et Speyside-

destilleri som aldri tillater navnet brukt på 

andres tapninger. 

Inkl. mva fra Vinmonopolet. 

tasting i Tønsberg 
Daracha holdt 2. September en lukket whiskysmaking for et firma i Tønsberg, med stor suksess. De 

fem whiskyene som ble servert til de 30 deltagerne var alle fra Darachas utvalg, og omfattet både 

whiskyer fra Adeplhi og andre uavhengig tappere. 

For mer informasjon om å benytte Darachas personell til slike arrangementer, kontakt oss på epost 

 

www.daracha.no 

 

fra Daracha AS. Siorsan betyr 

. Daracha Siorsan sendes pr. 

for å komme på eller av mailinglisten. 

til Norge. Disse blir tilgjengelig for 

HoReCa markedet neste uke, men blir først tilgjengelige på Vinmonopolets bestillingsutvalg i 

(alle er ufortynnet fra fatet, bortsett fra de to 

**
Utsalgspris 

fra et destilleri 

799,19 

destilleri 

960,31 

ra ett bourbonfat, som ga kun 227 

1658,49 

999.72 

1272,90 

19 flasker. 

2140,66 

destilleri som aldri tillater navnet brukt på 

1196,17 

Daracha holdt 2. September en lukket whiskysmaking for et firma i Tønsberg, med stor suksess. De 

fem whiskyene som ble servert til de 30 deltagerne var alle fra Darachas utvalg, og omfattet både 

til slike arrangementer, kontakt oss på epost 



 
 

Whisky glass og mugger

Daracha har også glass og vannmugger for 

Pris pr stk for glassene er kr 55, for 6 stk kr 300, inkl mva. Pris for vannmuggen kr 200 inkl mva. Frakt 

kommer i tillegg. Nettbutikken vår er ikke oppegående ennå, men du kan bestille ved å sende en 

epost til bestilling@daracha.no. Du vil da få info om betaling og fraktkostnader.

BenRiach: ”Distillery of the Year” for 2009
Visste du at BenRiach fikk utmerkelsen ”Di

utmerkelsen henger høyt i whiskyindustrien, og vi setter stor pris på å være importør for et slikt 

destilleri. 

Spørsmål og kommentarer til Daracha
Har du spørsmål, kommentarer eller synspunkter på Daracha eller våre produkter vil vi gjerne høre 

fra deg. Send en epost til rolff@daracha.no

 

For Daracha AS 

Rolf Frydenberg, markedsansvarlig

Nyhetsbrev 

September 2010 

Whisky glass og mugger 

Daracha har også glass og vannmugger for salg. Bildene nedenfor viser disse: 

 

Pris pr stk for glassene er kr 55, for 6 stk kr 300, inkl mva. Pris for vannmuggen kr 200 inkl mva. Frakt 

kommer i tillegg. Nettbutikken vår er ikke oppegående ennå, men du kan bestille ved å sende en 

. Du vil da få info om betaling og fraktkostnader. 

stillery of the Year” for 2009 
BenRiach fikk utmerkelsen ”Distillery of the Year 2009” fra Whisky Magazine

utmerkelsen henger høyt i whiskyindustrien, og vi setter stor pris på å være importør for et slikt 

Spørsmål og kommentarer til Daracha 
Har du spørsmål, kommentarer eller synspunkter på Daracha eller våre produkter vil vi gjerne høre 

rolff@daracha.no, så garanterer jeg at jeg vil besvare den.

, markedsansvarlig 

www.daracha.no 

 

 

Pris pr stk for glassene er kr 55, for 6 stk kr 300, inkl mva. Pris for vannmuggen kr 200 inkl mva. Frakt 

kommer i tillegg. Nettbutikken vår er ikke oppegående ennå, men du kan bestille ved å sende en 

 

” fra Whisky Magazine? Denne 

utmerkelsen henger høyt i whiskyindustrien, og vi setter stor pris på å være importør for et slikt 

Har du spørsmål, kommentarer eller synspunkter på Daracha eller våre produkter vil vi gjerne høre 

, så garanterer jeg at jeg vil besvare den. 


