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.

Novembernytt fra Daracha på Vinmonopolet.
Nyhetene er tilgjengelig i Vinmonopolet webshop fra fredag 1. november 2013. Enkelte av de har vi
veldig få av. Det som slippes i november, er fra BenRiach Batch 10 serien, Vestige og Birnie Moss. Fra
Svenska Eldvatten er Barbados-rommen og Laphroaigh-en ny, og Laphroaigh-en er allerede utsolgt i
Sverige.
Alle priser er salgspriser fra Vinmonopolet. Prisene er gyldige til 31.12.2013.

Vi fikk tak alle unntatt den eldste, men mange av de fikk vi bare 1 kasse av. Så om du vil ha, kan det
være lurt å være litt kjapp.
Ønsker du smaksnotater, ta kontakt, så sender vi til deg. Her er en oversikt over varenavn og
nummer:

Varenavn

Varenr

Pris inkl mva

BenRiach Batch 10 1977 36 YO Moscatel Finish cask no 1031

915101 3 450,00

BenRiach Batch 10 1978 35 YO Moscatel Finish cask no 1047

915201 3 200,00

BenRiach Batch 10 1983 30 YO Classic Speyside cask no 296

914601 2 395,00

BenRiach Batch 10 1984 28 YO Peated, PX Finish cask no 1051

914901 1 945,00

BenRiach Batch 10 1985 27 YO Peated, Virgin American Oak Finish cask no 7188

914301 1 800,00

BenRiach Batch 10 1988 24 YO Tawny Port Finish cask no 4000

915401 1 720,00

BenRiach Batch 10 1992 21 YO, PX Finish cask no 986

914501 1 410,00

BenRiach Batch 10 1994 18 YO Virgin American Oak Finish cask no 4385

915301 1 325,00

BenRiach Batch 10 1996 17 YO Marsala Finish cask no 10306

914801 1 190,00

BenRiach Batch 10 1998 15 YO Triple Distilled, PX Finish cask no 7633

914201 1 035,00

BenRiach Batch 10 2005 8 YO Peated, Virgin American Oak Finish cask no 3782

914101 980,00
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Et par nye standardtapninger fra BenRiach er kommet
også:

BenRiach Birnie Moss
Her er det full fyr  Røyk i lange baner. En skikkelig
kraftig røyket Speyside whisky.
Fargen er gyllen, og lukten: Rike røyktoner i nydelig
balanse med vanilje og eik
Smaken: Et skred av rik, søt Speyside torv i
kombinasjon med vanilje og tropiske frukter
Pris: 598,00 varenr 914401
Vi har også et par til fra BenRiach som vi har glemt å
fortelle dere om.

BenRiach 16YO Sauternes Finish
Fargen er gyllen
Lukt: Sultanas, fiken og karamell
Smak: Kraftig søt sauternes mikset med tropisk frukt, melon, toffee, sultanas og karamell
Pris: 788,70 varenr 479701

BenRiach 30 Years Old
Denne har vi hatt en stund, men nå er det slutt.
BenRiach har ikke mer, men kommer med en 35 YO
en gang i vinter. Vi har noen få flasker igjen, og får
ikke inn nye.
Fargen er rik gyllen.
Lukt: krydder, kanel, rosiner, brunsukker og sherry
Smak: mye Oloroso sherry, krydder, brunsukker,
sjokolade
Pris: 2.029,10 varenr 9681201
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BenRiach Heredotus Fumosus
Fargen er gyllen
Lukt: søt røyket, sitrus og vanilje med PX sherry
Smak: søt røyk og kippers, lavendel og sultanas, PX
Pris: 755,20 varenr 9681101

Litt varer i Cooper Choice-serien til The Vintage Malt Whisky Company er det på lager:

Coopers Choice Auchentoshan 2001 9 YO
Fargen er lys strågul
Lukt: Frisk, lett og innbydende, mye vanilje.
Smak: Sitrus, vanilje, litt krydder, godt balansert.
Pris: 735,60 varenr 9771101

Coopers Choice Miltonduff 1998
13 YO Port finish
Fargen er Gyllen lys oransje
Lukt: Varme hint av appelsin og krem
Smak: Mild karamellsøt, vanilje, litt pepper.

OBS, denne har avslutning på portvinsfat.
Pris: 792,40 varenr 9771201

Nytt som har hatt en tur over Kjølen har vi også:

Bunnahabhain 1997 Peated cask
#3170
Fargen er lys gul
Lukt: Torvrøyk, røykt kjøtt, malt, grønt epleskall,
grønne urter, vanilje, furunåler og sitrus.
Smak: Søt malt og ulmende torv, sitrus og litt mynte.
Malt og torvrøyk i ettersmaken.
Pris: 1.183,70 varenr 549601
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Og novembernyhetene fra våre svenske venner er:

Laphroaigh 2005 8 YO cask #17161
Fargen er lys gyllen
Lukt: Kraftig torvrøyk, fremtredende urter, lett, søt og
frisk.
Smak: Frisk, kraftig torv. Fyldig brannrøk m. gule
plommer, epler, urter, nyklippet gress
Pris: 1.595,90 varenr 914701

Fra svenskene kommer det også single cask
rom:

Barbados 2000 13 YO cask #36
Fargen er lys gulgrønn
Lukt: Moden citrus, sitronkrem, grønne urter,
floreal, sjokolade.
Smak: Citrus, punschpraliner, godt tre,
urteaktig, lett sødme, elegant..
Pris: 1.456,70 varenr 919901

Fra vår indiske produsent, Amrut har vi:

Amrut Intermediate Sherry Matured - 2nd edition
Ny batch fra Amrut sin meget gode spesiallagrede whisky, som har hatt en stund på bourbon,
mellomlagring på sherry, og så avslutningslagring på bourbon-fat.
Fargen er dyp gyllen
Lukt: Litt sherry. Kirsebær, bringebær, appelsin, roser.
Smak: Sitrus, krydder, aromatisk, appelsinmarmelade.
Pris: 947,20 varenr 479901
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Fra våre venner i India har vi også fått tak i en
godt lagret rom som er blitt veldig populær, og
også er i hyllene i mange Vinmonopolutsalg:

Amrut Old Port East Indian Dark
Rum
Fargen er mørk brun
Lukt: brunsukker, vanilje, toffee og muskat.
Smak: Kremet vanilje og toffee, milde
pepperkrydder. Medium finish.
Pris: 324,20 varenr 491401

Et par saker fra David Stirk i The Creative Whisky
Company har lurt seg unna på lageret, så der er noen
få flasker igjen. Det kommer snart nye tappinger
derfra.
David Stirk begynte også å lage blended whisky, den
første forsvant kjapt, men litt fra batch 2 fikk vi tak i.
Skikkelig lenge har den lagt og godgjort seg også.

Creative Exclusive Blend 1979 33 YO
Batch 2
Fargen er Lyst gull med litt gult.
Lukt: Frisk og søt. Sitrus med appelsin og mandarin..
Smak: Søt. Tørket sitrusfrukt. Appelsin og mild fudge.
Myk avslutning med appelsiner og en anelse fudge.
Tørr.
Pris: 1.026,40 varenr 480601
PS. Bildet er av batch 1, men omtrent helt likt.
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Creative Exclusive Malts Bowmore 2001 Cask #8122 11 yo
Fargen er Appelsingul
Lukt: Litt røyk. Sitrus og parfyme.
Smak: Rik, tørr og parfymert. Litt stikkende. Lang ettersmak med røyk, parfyme og litt salt.
Pris: 999,50 varenr 479801

Creative Exclusive Malts Craigellachie 2000 Cask #148 12 yo
Fargen er som lyst gull
Lukt: Søt og behagelig. Blomster og litt malt.
Smak: Søt. Lett maltaktig med krydrete nøtter. Korn. Lang avslutning med malt, nøtter og lette
krydder.
Pris: 932,90 varenr 480201

Creative Exclusive Malts Glentauchers 1997 Cask #3853 15 yo
Fargen er blek gul
Lukt: Floral. Litt sitrus og tørket frukt.
Smak: Søt. Rik og varmende. Malt og tørket frukt. Medium avslutning med nøtter og søte krydder.
Pris: 1.011,80 varenr 480501

Et par luringer fra Adelphi har vi også glemt å
fortelle om. Den ene kommer faktisk fra et av
destilleriene vi tar inn varer fra, BenRiach.

Adelphi Selection BenRiach
1977 34 YO
Her er Alex Bruce sin beskrivelse av den:
Our first bottling from this fabulous distillery
since 1998.
This arrived in a 1st fill bourbon barrel
although the colour and certain flavours might
suggest a different original cask.
Deep amber. Unusually dark for American oak. Tinned peaches in syrup and white grapes with zesty
orange peel. Behind this, hints of sphagnum moss. Almonds. Oily mouthfeel. Light sweetness with
honeycomb in the finish. An aftertaste of maturation warehouse. Water introduces mint toffee
(Murray Mints) on the nose and fruitiness is surpressed. Musty grape skins. Soft, creamy texture, light
sweetness – not cloying and now a trace of spice at the back of the tongue with a lovely dusting of
chocolate in a long finish.
Pris: 2.693,80 varenr 9588801
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Adelphi Selection Aultmore 1982 29 YO
En helt herlig Aultmore ! Grisegod iflg. Maltmisjonen , og Alex Bruce skriver:
One of our favourite makes – top quality from a Top Class distillery.
This one has matured in a refill bourbon hogshead.
Vintage Moselle. Mid gold. Underripe bananas. Then the bananas ripen and become banana
cheesecake. Sweet and syrupy. Dusty malt and green banana skins in the finish. After water, estery
notes of warm polythene or vinyl. Faded dried mixed herbs and muesli. To taste, smooth, sweet with
rolled-oats, medium length.
The perfect breakfast whisky!
Pris: 1.799,00 varenr 9588901

Adelphi lager også en skikkelig god blended whisky,
basert på oppskriften til «Granny’s blend», som altså
var favoritten til bestemoren til Adelphis tidligere
eier, Jamie Walker. Samme blandingsforhold benyttes
hver gang, og den produseres i batcher på max
12.000 flasker. «The Dancey Man» som er avbildet på
flasken, forestiller William Gladstone, som fikk endret
skatteleggingen av whisky produsert i Skottland, slik
at det ble mulig å lagre fatene lenge.

Adelphi Private Stock
Lukt: Aroma preget av korn og tørket frukt, hint av
røyk.
Smak: Preg av lyst korn og tørket frukt, svakt krydret
og røykpreget. Middels fylde.
Pris: 366,50 varenr 9895901
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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.

Vedlagt finner du også vår sist oppdaterte prisliste

Med hilsen
Daracha AS

Nils A, Johannessen
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