Daracha Siorsan - spesial
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.

BenRiach har tappet ett av de to siste fatene fra 1966.
Her har du muligheten for å skaffe deg en whisky fra ett av de 2 eldste fatene lagret på BenRiach som
ennå ikke er tappet. Englene i Skottland har nok forsynt seg grovt av fatet i de 46 år det har lagt på
lageret, så det ga til slutt kun fra seg 62 flasker, som blir spredd rundt i verden.

Daracha Siorsan - august 2013

Side 1

Her er smaksnotater fra BenRiach:

Appearance:

Bright autumn gold with warm amber
reflections.

Nose:
Fresh, clean, fruity components leap
from the glass. Pineapple, coconut and
ripe guava scents, interacting with one
another to create a fabulous fruit
cocktail. This gives way to freshly cut
meadow flowers and fine toasted oak.
Very alluring.

Palate:

An explosion of ripe, luxurious fruit,
married alongside sweet toasted oak,
topped with vanilla cream. The fruit
takes centre stage with an abundance
of soft white summer fruits - peaches,
apricots and white pears. This is
further enhanced with fresh coconut
qualities. Exceptional length with
timeless elegance.

Whiskyen ble produsert og lagt til modning på fat 21. 9. 1966, og tappet nå i sommer. Den fikk 46 år på
fatet, som var en tradisjonell hogshead. Stilen er klassisk Speyside
Alkoholstyrken etter at englene har forsynt seg over 46 år, endte opp i 44,1 %.

Vi har kort frist før vi må gi tilbakemelding til BenRiach om vi ønsker de flaskene som er allokert til Norge.
Så du må gi tilbakemelding til bestilling@daracha.no innen 15.8.2013. Den blir tilgjengelig via Vinhuset for
de som har reservert om noen uker.
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Billig er den ikke, men heller ikke noe dyrere enn i de fleste andre land. Prisen er til HoReCa inkl. mva.,
ekskl. frakt fra Vinhuset. Prisene er gyldige til 31.12.2013.

Pris: 37.862,55 varenr 86010188

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 av whisky
og rom går via Vinhuset AS som er vår distributør, uansett om bestillingen er sendt direkte til
Daracha AS eller ikke.

Med hilsen
Daracha AS

Nils A, Johannessen
Daracha Siorsan - august 2013

Sigurd Olav Belsnes
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