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.

Septembernytt fra Daracha på Vinmonopolet.
Her er masse nyheter som kommer i september, litt i hyllene, og mest i bestillingsutvalget
Alle priser er utsalgspriser fra Vinmonopolet. Prisene er gyldige til 31.12.2013.

I juni introduserte vi den italienske uavhengige tapperen
Samaroli i Norge. De har holdt på siden 1968, og produsert
mange skikkelig gode tappinger, og nok fått litt (fortjent )
«ikon»-status. Vi har tatt inn 4 single malt, 1 blended og 1
vatted maltwhisky, samt 1 single cask og 1 blended rom fra
Samaroli foreløpig.

Evolution 2013
Dette en vatting av skikkelig gode fat. Evolution lever litt
som «the living cask», og har fått tilført nye fat over tid. Det
siste nye fatet ble tilført i 2012. Det kan komme opp til 12
nye tappinger av samme innhold, eneste forskjell blir at de
har hatt ennå ett år samlet på fat. Starten på en ny Evolution
er i gang, første tapping fra den kommer om noen år. Alt er
gjort helt spesielt i forhold til sånn som de fleste gjør det i
dag, litt tilsatt om gangen, og over mange måneder, både av
nye whiskyer og reduksjon med vann. Resultatet taler for seg selv, dette kan de. Og den eldste
whiskyen i denne vattingen, er 11 år eldre enn firmaet Samaroli, og vi brukte nok bleier da den ble
destillert.
Lukt: Elegant. Mandler, kirsebær, sjokolade og kaffe
Smak: Veldig lang, sherry, mørk sjokolade, balsamico, krydder og chili
Pris: 2.364,00 varenr 601201
De andre whiskyene fra Samaroli som er sluppet nå er:

Caol Ila 1980 33 YO cask #4934
Lukt: Lukk øynene, tenk deg på fergetur til en øy. Elegant nese komponert av en symfoni av voks og
røyk
Smak: Joden toner sakte ned og gir en urolig whisky, som minner om bølgene som bryter mot
stranden
Pris: 2.261,30 varenr 601001
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Glenburgie 1989 19 YO cask #6766
Lukt: Duft av gress og vanilje, litt snerpete, men delikat og aromatisk
Smak: Søt med litt salt ettersmak, nydelig lang avslutning
Pris: 1.599,60 varenr 621601

Isle of Jura 1997 16 YO cask #9111-9112
Lukt: Havsalt, sjøgress, blomsterpreget søthet
Smak: Frisk og delikat, akasiesøthet
Pris: 1.115,10 varenr 601301

Dailuaine 1994 12 YO cask #206/06086
Lukt: Delikat. Vanilje, sherry, nøtter, og blir etter hvert søtere
Smak: Rik og fruktig. Nydelig avstemt
Pris: 1.189,60 varenr 600801
Og en blended:

Coilltean Blend 1990 17 YO
En blanding av single malt og single grain fat modnet på ex-bourbon og ex-sherry i
over 17 år, blandet og tynnet over 12 mnd
Lukt: Elegant, vanilje, lavendel, trær, kryddermiks med oregano
Smak: En blend av single både malt og grain. En raffinert bukett av smaker med en
kraftig avslutning
Pris: 1.525,10 varenr 622001

Samaroli herjer som nevnt også med rom, først en blended:

Jamaica Blend 1999 14 YO
En blend av rom fra flere destillerier på Jamaica
Lukt: krydder, mineraler, elegant. Anis, kanel og salt
Smak: Krydder, mineraler, legent. Anis, kanel, salt, mystisk og tiltrekkende
Pris: 999,50 varenr 601101
Sistemann fra Samaroli i denne introduksjonen er en single
cask rom:

Haiti Rum 2004 8 YO cask #5
Lukt: En ung men likevel kompleks rom. Masse aroma. En
floral bouquet, med lavendel og kanel
Smak: Ren og varer lenge.
Pris: 1.096,50 varenr 600901
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En helt ny en kommer også i septemberlanseringen:

Laphroaigh 1998 cask #700050
Lukt: Jord, mykhet, vanilje, fruktig, jod, røyk og fløte
Smak: Søtt, fløte og røyk. Lyng og et slukket bål under et
lindetre i mai.
Pris: 1.599,30 varenr 775201

Adelphi sine vår- og sommertappinger i hus
En del av disse klarte vi å få tak på noen få flasker av, som vi har på lager.

Adelphi Selection Glen Keith 1991 21 yo
cask no 85170
Lagret på refill bourbon. Fatet gav 228 flasker, og 12
av disse kom til Norge.
Lukt: Uvanlig forfriskende, druer og hvitvin
Smak: Søt og parfymert. Sjokoladefondant i
avslutningen
Pris: 1.421,00 varenr 773801

Adelphi Selection Clynelish 1989 23 yo cask no 3847
Lagret på refill bourbon. Fatet gav 239 flasker, og 12 av disse kom til Norge.
Lukt: Lyngheier, myr og ville blomster. Skotsk høyland.
Smak: Glatt med honning og snev av hvit sjokolade. Varmende avslutning
Pris: 1.426,70 varenr 774501
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Adelphi Selection Longmorn 1985 27 yo cask no 8898
Lagret på refill bourbon. Fatet gav 184 flasker, og 12 av disse kom til Norge.
Lukt: Ingefærkake, fersken, aprikos og sjøgress
Smak: Plummer, svisker, kokos, ingefær, mandler, voks og oljet, pepperkrydder
Pris: 1.578,70 varenr 773401

Så en helt nytappet:
Adelphi Selection Tobermory 1994 18 YO cask #675031
Lagret på ex-sherry butt av spansk eik. Fatet
gav 604 flasker, og 24 av disse kom til Norge.
Lukt: Fruktig, rosiner og svisker, fiker og
dadler.
Smak: Soltørket sjøgress, Virginiatobakk,
hint av ananas og tomat
Pris: 1.249,50 varenr 773001

Nye hyllevarer fra Adelphi
Adelphi's Liddesdale 21 YO (batch 5)
Nå er det helt tomt for både batch 3 og 4 av denne. Nå er det batch 5 vi har på lager, batch 6
kommer til høsten. Den er tilgjengelig på VMP i basisutvalget, og dermed er den, pga. stort volum, og
tilsvarende lave transport- og logistikk-kostnader, priset meget gunstig. Ca. ½ til 1/3 av det Adelphi
produserer av Liddesdale, går til det norske markedet.
Vi har fortsatt noen få flasker igjen av batch 1 og 2 (til mer normal pris), og i noen polutsalg vil du
finne batch 3 og/eller 4 også.
Info fra Alex på Adelphi:
1 of only 1498 bottles
LIDDESDALE is a large hill, just a few miles from the location for Adelphi’s new distillery – The
Ardnamurchan Distillery – which should be built by the end of 2013.
Rising gently from the southern shore of Loch Sunart, Liddesdale Brae is steeped in folklore. Some
speak of the “Devil’s Acre” where the old widow “sell’d her coo to the De’il” (selled her cow to the
devil); nothing grows there. Others whisper of the “Fairie Knoll” (a place where fairies live), protected
for all time by the “Deaf Shepherd” (a large piece of rock that looks like a shephard’s head) looking
down from the skyline.
Liddesdale Batch no. 5 has been carefully put together from 5 European casks (ex-sherry) from
Bunnahabhain Distillery.
Tasting note: Afternoon tea by the sea: walnut cake, apple flan, caramel wafers and a thick treacle
texture; distinctly maritime to taste, with just a hint of smoke on the finish..
Pris: 750,00 varenr 372401 (prisen er fra 1.9, frem til da koster den 705,20)
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Adelphi single cask til Vinmonopolet
I september slippes en Clynelish tappet av Adelphi i partiutvalget på Vinmonopolet. Alle flaskene er
kommet til Norge, og den er ikke til salgs i noe annet land.

Adelphi Selection Clynelish 1997 15 yo
cask #6520
Denne whiskyen er tappet eksklusivt for det
norske markedet.
Pris: 699,40 varenr 680601

Nytt fra indiske Amrut

Amrut Kadhambam Single Malt Whisky
Først lagret som Amrut Single Malt, deretter
avslutningslagret på ex-rom, ex-sherry og ex-brandy fat
Lukt: Blomster, honning, nøtter, eik, vanilje, citrus og tropisk
frukt
Smak: Karamellisert frukt. Antydning røyk og krydder.
Kompleks og lang slutt.
Pris: 999,90 varenr 775101
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Amrut Peated Indian Single Malt Whisky
Lukt: Uvanlig tørr røyk. Innrøykt skinnstol. Litt sitrus.
Smak: Sødme som går over i peat. Så tørrere og noe
krydder. Ren lang ettersmak
Pris: 729,30 varenr 775001

Nye tappinger fra Vintage Malt i Coopers Choiceserien
Coopers Choice Laphroaigh 2006 7 YO cask #1340
Lagret på ex-sherry butt. Fatet gav 750 flasker.
Lukt: Medisin og fenol, torvrøyk. Gammelt lær og sot.
Smak: Medisinske toner. Søt røyk og malt. Lang og varm avslutning av aske fra torvbål.
Pris: 723,90 varenr 772601

Coopers Choice Craigellachie 2002 8 YO cask #90008
Lagret på ex-sherry butt. Fatet gav 800 flasker.
Lukt: Søt sherry, appelsiner, karamell og moden frukt.
Smak: Miks av frukt og krydder, møbelpolish og lær. Søte sherrytoner.
Pris: 716,10 varenr 771901

Coopers Choice Tobermory 1994 18 YO cask #9545
Lagret på ex-sherry fat. Fatet gav 375 flasker.
Lukt: Pipetobakk og gammelt lær. Stuete frukter.
Smak: Litt røyk. Rike sherrytoner med krydder og mer tobakk. Røyk, krydder og frukt i avslutningen.
Pris: 1.064,30 varenr 772701
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Og Littlemill finnes jo ikke mer, så vær obs på
denne:
Coopers Choice Littlemill 1985 27 YO cask
#110
Lagret på hogshead. Fatet gav 250 flasker.
Lukt: Ananas og hvitvin, sitrus.
Smak: Vanilje og pepper. Litt korn. Stearin og krydder
med tropisk frukt i bakgrunnen. Lang avslutning.
Pris: 1.281,40 varenr 772801

Coopers Choice Glen Grant 1992 20 YO Port Finish cask #9047
Avslutningslagring på portvinsfat. Fatet gav 450 flasker.
Lukt: Bringebær, fruktsalat og portvin.
Smak: Sommerfrukter og søt malt. Epler og krydder. Avslutning med frukt og røyk.
Pris: 1.095,30 varenr 772901

Våre venner på andre siden av Kjølen, har tappet noen nye fat:
Mortlach 1995 17 YO cask #142102
Lagret på sherry hogshead. Fatet gav 257 flasker.
Lukt: Sødme, litt eplepai, lett røket
Smak: Tung sødme, eplepai, kraftig fatkarakter og litt rufsete i kantene
Pris: 1.487,60 varenr 775901

Bowmore 2002 11 YO cask #95
Lagret på borbon hogshead. Fatet gav 318 flasker.
Lukt: Røket, maltsødme
Smak: Kraftig røyket, kremet og kraftig sødme, skikkelig
fatkarakter
Pris: 1.447,10 varenr 776301

Glen Moray 1991 22 YO cask #162112
Lagret på borbon hogshead. Fatet gav 270 flasker.
Lukt: Sødme, sitronskall, grønne pærer, urter
Smak: Kryddersødme, åpen og oljet eik, lang ettersmak med god fatkarakter
Pris: 1.299,70 varenr 776001
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Og nå også en single cask rom som det er lov å
importere til Norge, den var under 60%:

Jamaica 2000 cask #4
Produsert på Hampden Distillery, Jamaica
Lukt: Kraftig sødme, arak-punsj, søt røkelse, edeltre,
tobakk, mango, sitrusfrukter, veldig kompleks
Smak: Søt, kokos, arak, eksotiske krydder, tobakk, eik
Pris: 1.454,20 varenr 800501

Nytt fra BenRiach
BenRiach har tappet ett av de 2 aller eldste fatene de har hatt liggende i
sine lager, fra 1966. Vi har klart å få 2 av de 62 flaskene fatet ga fra seg
etter at englene hadde forsynt seg i 47 år, til Norge . Grisebillig kan vi
vel ikke akkurat kalle den, men sjelden kan vi love at den er.
Denne kan du reservere ved å sende epost til bestilling@daracha.no
Pris: 38.000 varenr kommer
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I oktober kommer det info om single
cask tappinger fra BenRiach fra batch 10.
De har også lansert en 4,5 liter flaske av
BenRiach 12 YO. Både batch 10 og 4.5
literen kommer til Norge i septober.
Men vi tar inn ganske begrenset antall av
4,5 literen, så send en epost om du vil
reservere en eller flere, helst før midten
av september, slik at vi sikrer oss at vi tar
inn de du vil ha.
Du får med ett stativ å sette den i ,
men det kommer på annen måte enn via
Vinmonopolet, og det er kun til de som
har sendt oss info på forhånd om at de
vil ha en flaske.
Pris på denne blir ca. 3.700 i utsalgspris
på Vinmonopolet.
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Andre varer
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
2 cl koster 74,90, 4 cl 84,90

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 privatkunder
Alle whiskyer fra Daracha kan bestilles, de aller fleste via Vinmonopolets bestillingsutvalg eller de
finnes som hyllevarer. Øvrige varer kan bestilles via Vinmonopolets spesialbestillingsordning

Vedlagt finner du også vår sist oppdaterte prisliste

Med hilsen
Daracha AS

Nils A, Johannessen
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