Daracha Siorsan
Velkommen til Daracha Siorsan, nyhetsbrevet fra Daracha AS.
Siorsan betyr ”gode nyheter” på Gælisk, noe vi mener at dette nyhetsbrevet formidler. Daracha
Siorsan sendes pr. epost til alle som ønsker det. Kontakt siorsan@daracha.no for å komme på eller av
mailinglisten.

Mainytt fra Daracha på Vinmonopolet.
Fredag 3.5 er det nyhetsslipp hos Vinmonopolet. Vi kommer også med noen nyheter der, og her
kommer info om disse. Du får mulighet for en tjuvstart, siden alle er tilgjengelig for salg til HoReCa
nå.
Alle priser er til HoReCa inkl mva, ekskl. frakt fra Vinhuset. Prisene er gyldige fra 1.3.2013.

Svensktappet skotske godsaker
Vi lanserte under Whisky Meet i Bergen vår nye uavhengige
tapper, Svenska Eldvatten AB.
Tidligere har dere fått info om noen av single malt, single cask
tapningene som kommer og blir tilgjengelig via
bestillingsutvalget fra mai. Disse er nå på lager, og klar for
HoReCa. Men vi fikk tak i ennå en, en single grain fra Girvan, som
har kost seg på fatet sitt i 48 år siden 1964. Grisegod og svindyr,
enkelt og greit . Det ble kun 72 flasker fra fatet, og ikke mange
av disse tok veien til Norge.

Girvan 1964 Sherry butt # G6411473
Sherry butt
Lukt: Rosin, moden banan, kaffe, vanilje og mango.
Smak: Sultanas, banan, kaffe, litt pepper og rosin.
Pris: 2221,73 varenr 86010150
De 3 andre fra våre naboer over Kjølen, finner du i prislisten.

4 nye fra Adelphi sin tapping i februar
De av dere som var innom på Whisky Meet i Bergen kan ha smakt på 2 av disse, som Alex Bruce
hadde med seg til messen. Nå kommer det flere av disse, og 2 til.

Adelphi Selection Auchentoshan 1992 20 YO cask no 5432
Refill bourbon
Lukt: Eksotisk frukt og marsipan fulgt av mandarinskall, kokoskjeks og glaserte kirsebær
Smak: Pepperaktig på tungen med tropisk frukt i vaniljesaus
Pris: 1210,71 varenr 86010145
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Adelphi Selection Linkwood 1989 23 YO cask no 5048
Refill bourbon
Lukt: Kirsebærlikør m mandelflak. Søt butterdeig. Marsipan og eplepai.
Smak: Mandler og fruktkake. Kirsebær og aprikos syltetøy.
Pris: 1286,73 varenr 86010146

Adelphi Selection Cragganmore 1986 26 YO cask no 1489
Refill bourbon
Lukt: Lær og såpe. Pekan nøtter, søt tobakk, valnøtter og tørket frukt.
Smak: Honning. Søt voksaktig med epleskall. Med vann, sjokolade og bananer. Lang avslutning med
honning.
Pris: 1385,01 varenr 86010147

Adelphi Selection Highland Park 1989 23 YO cask no 10518
Refill bourbon
Lukt: Hermetisk frukt, mandler og et hint av sjø. Etterhvert karamell og eple.
Smak: Ulmende bål, søt olje og velbalansert sødme. Vann bringer frem mer røyk.
Pris: 1435,40 varenr 86010148

Annet nytt
Adelphi's Liddesdale 18 YO (batch 4)
Nå er det helt tomt for batch 3 av denne, og batch 4 er kommet. Denne regner vi med holder til i mai,
da kommer batch 5. Den er også tilgjengelig på VMP i basisutvalget.
Info fra Alex på Adelphi:
Liddesdale Batch no. 4 has been carefully put together from 4 European casks (ex-sherry) from
Bunnahabhain Distillery.
Tasting note: Granny’s kitchen cupboard: citrus fruit peel, cake mix and angelica root with jars of
dried fruits, bags of Demerara sugar and bitter-dark chocolate.
Pris: 651,30 varenr 86010139

Adelphi-tapningen for Whisky Meet 2013
Denne er det også en del igjen av. En ypperlig single cask fra Clynelish, hele fatet ble tappet for oss av
Adelphi, og lansert som festivalwhisky. Har vært tilgjengelig på ett VMP-utsalg, men vi har fortsatt
mer igjen. Gunstig prismessig, siden vi kjøpte alt fra hele fatet.

Påfyll fra BenRiach
Det har vært tomt en kort periode for BenRiach 12 YO Sherry Matured og BenRiach Pedro Ximenez
Sherry Wood Finish. Nå er disse på lager igjen.
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Ikkeflytende nytt
2 og 4 cl helletuter laget for smakinger.
Vi har fått tak i noen helletuter, til meget gunstige priser, som er
helt ypperlig for smakinger der mange glass skal fylles med 2 eller 4
cl (eller andre mål) av samme vare. Du slipper å snu flasken mer enn
én gang, til det første glasset, og så flytter du den bare til neste
glass, mens den fyller magasinet, og gjør seg klar til å fylle neste
glass med de edle dråper 
For mer info og bestilling av helletuter, send epost til
salg@daracha.no

Glencairns «The official whisky glass»
Vi kan levere Glencairn sine whiskyglass udekorert og dekorert
med din logo eller annet. I større kvanta gjør Glencairn jobben,
småkvanta kan vi få utført i Norge.
Ta kontakt med vår utmerkede «glassmester» Espen Elstad på
espen@daracha.no om du vil ha mer info om, eller tilbud på
glass.

Bestillinger fra HoReCa
Alle whiskyer fra Daracha kan bestilles – eller reserveres før de har kommet til landet – via epost til
bestilling@daracha.no.
Ordinære varer kan bestilles direkte hos Vinhuset til bestilling@vinhuset.no Alle leveranser går via
Vinhuset AS som er vår distributør, uansett om bestillingen er sendt direkte til Daracha AS eller ikke.
Vedlagt finner du også vår sist oppdaterte prisliste

Med hilsen
Daracha AS

Nils A, Johannessen
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