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 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.  
 
Alle priser er til HoReCa inkl. mva., ekskl. frakt fra Vinhuset. Prisene er gyldige til 31.12.2013 

 

Novembernytt fra Daracha på Vinmonopolet.  
Det ble en nyhet til, som ikke var med i forrige utgave av Siorsan. En herlig Laphroaigh tappet av 
Svenska Eldvatten. 
 

Laphroaigh 2005 8 YO cask 
#17161 
 
Lagret på et ex-bourbonfat som kun ga 186 
fl. 56,9% 
 
Farge: Lys gyllen 
Nese: Kraftig torvrøyk, fremtredende urter, 
lett, søt og frisk 
Smaken: Frisk, kraftig torv. Fyldig brannrøk 
m. gule plommer, epler, urter, nyklippet 
gress 
 
Pris: 1.475,30  varenr  86010182 

 
Vi har også en Laphroaigh tappet av italienske Samaroli, som kom 
for et par måneder siden: 
 

Samaroli Laphroaigh 1998  cask #700550 
 
Her kan du drømme deg frem til våren. 
 
Farge: Lys gul 
Nese: Jord, mykhet, vanilje, fruktig, jod, røyk og fløte 
Smaken: Søtt, fløte og røyk. Lyng og et slukket bål under et lindetre i 
mai 
 
Pris: 1.472,59  varenr  86010179 
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Assortert utvalg fra Orknøyene  
4 forskjellige tappinger fra Highland Park, 2 lanseres på Vinmonpolet i januar, 2 er kommet tidligere. 
 
 

Adelphi Selection Highland Park 1995 15 YO cask #1477 
 
Har lagt på en refill sherry i 15 år, fatet ga fra seg 299 fl, og ble tappet på 55,4%.  
 

Farge: lys gyllen rav 
Nese: brunsukker, sirup og røyk 
Smaken: røyk, jutesekker, svidd saueull, røykt 
ost 
 
Pris: 1.184,49 varenr  86010046 
 
OBS, veldig få flasker igjen 

 
 
 
 
 
 

 
 
Adelphi Selection Highland Park 1986 26 YO cask #10112 
 
En januarnyhet, og denne er på lager. Har vært lagret på refill am. eik ex-bourbon, som ga fra seg 237 
flasker, tappet på 44 %, Tappet i september 
 
Farge: Lys gyllen 
Nese: Ekte gammeldags HP. Røkt bacon 
og tørket sjøgress 
Smaken: Elegant røyk, oljet 
munnfølelse. Røykte blåskjell 
 
Pris: 1.516,75 varenr  86010207 
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Samaroli Highland Park 1992 cask #1245 
 
Ennå en januarnyhet, og denne kommer snart. Kan forhåndsreserveres. Har vært lagret i en ny 
hogshead, som ga fra seg 330 flasker, tappet på 45 %, Tappet i november. 
 

Farge: Lys strågul 
Nese: Hint av lyng, pudder, brakkvann og alger 
Smaken: Rikt med jod, vårfornemmelser 
 
Pris: 2.279,91 varenr  86010208 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alchemist Highland Park 12 YO 
 
Farge: blek gyllen 
Nese: korn, Curacao, saltlake 
Smaken: honning, sitrusfrukt, toffee 
 
Pris: 737,55 varenr  86010051 
 
OBS, kun få flasker igjen 
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Privatimport  
Mange har kjøpt seg andeler i, eller hele whiskyfat på diverse destillerier. Utfordringen kommer når 
du skal ha de hjem. Vi har hjelpulpet en gjeng eiere med å få tappet og importert noen fat. Fra 2 av  
tappingene ble det litt til overs, som nå gjøres tilgjengelig for HoReCa-markedet. De er tappet av 
Adelphi på 50 cl flasker, på fatstyrke, ikke noe kjølefiltrering eller fargetilsettinger. Begge er 
produsert av Bruichladdich, og har vært lagret på Port Charlotte.  

 
 
 

Port Charlotte 2002 cask no 1162 
 
Maltet bygg med > 40 ppm phenol ble brukt til 
destillasjon. Destillert 8.11.2002 på Bruichladdich, 
lagret i Port Charlotte på refill sherry hogshead. Tappet 
av Adelphi Distillery 20.11.2012. 60% 
 
Pris: 450,00 varenr  86010121 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Port Charlotte 2002 cask no 1168 
 
Maltet bygg med > 40 ppm phenol ble brukt til 
destillasjon. Destillert 8.11.2002 på Bruichladdich, lagret i 
Port Charlotte på refill bourbon hogshead i ca. 2 år, før 
den ble flyttet over på et ex-Rivesaltes fat. Tappet av 
Adelphi Distillery 20.11.2012. 59,7 % 
 
Pris: 450,00 varenr  86010122 
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Nytt fra BenRiach 
 

Så er det 2 fra BenRiach, den ene er kommet i basisutvalget på Vinmonopolet, og da er prisen blir 

kraftig redusert, den andre er kommet i ny versjon, nå er Authenticus blitt 25 YO. Det er snart bare 

gamle fat igjen på lageret til BenRiach  

BenRiach 12 YO sherry matured 
 
Rimelig og skikkelig god juledram. 46 %. Se test av «avec»-er i 
Dagsavisen 
 
Farge: Dyp gyllen og bronse 
Nese: Flott aroma av mørk sjokolade, rosiner, krydrede frukter og 
kaffe. Masse aroma 
Smaken: Kombinasjon av sjokolade, kaffe, vanilje og krydret frukt. 
Kompleks, lang avslutning. Rik og fullstendig 
 
Pris: 462,64 varenr  9031153 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
BenRiach Authenticus 25 YO 
 
Farge: Lys, varm rav/gull 
Nese: Elegant aroma av moden ananas, friske urter og 
torv. Kraftig torvrøyk kommer. Fyldig og dristig. 
Smaken: Fin miks av torv og glør med urter som oregano, 
anis og sikori. Søt honning gir en fin kontrast. 
 
Pris: 1.588,38 varenr  86010109 
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Høsttappinger fra Adelphi 
Vi har akkurat fått i hus de siste tappingene fra Adelphi. Disse blir tlgjengelig for Vinmonpolkunder 

fra januar, men for deg er de tilgjengelig nå. 

Adelphi Selection Caol Ila 2003 10 YO 
cask #301259 
 
Lagret på refill am. eik ex-sherry hogshead nr 301259 
som ga fra seg 299 fl. Tappet sept 2013 
 
Farge: Gyllen 
Nese: En kraftig Caol Ila. Kippers, våpenolje, sykehus 
og brente dekk 
Smaken: Søt, læraktig, sykkelreparasjonssett.  Med 
vann. Fiskebåt og tjæretau 
 
Pris: 909,51 varenr  86010202 

 
Adelphi Limerick Slaney 2001 11 YO 
cask #9929 
 
En ny fra Irland. Lagret på refill am. eik ex-
bourbon nr 9929 som ga fra seg 235 fl. Tappet 
sept 2013 
 
Farge: Gyllen 
Nese: Mild, fruktig og søt. Lett brent 
sitronmarengs pai. Madeira kake med mandler 
Smaken: Distinkt sitrus og krydder. Med vann: 
Appelsin, sjokolade, ingefær og chili 
 
Pris: 1.106,46 varenr  86010203 

 

Adelphi Selection Bladnoch 1990 23 YO cask #30043 
 
Lagret på refill am. eik ex-bourbon nr 30043 som ga fra 
seg kun 74 fl. Tappet sept 2013. Dette er første Adelphi-
tapping på mange år fra Bladnoch. 
 
Farge: Gyllen 
Nese: Grapefrukt, hermetisert frukt 
Smaken: Overraskende krydret. Vinduskitt,linolje og friskt 
gress. Mer floral med vann. Kort krydret finish 
 
Pris: 1.374,63 varenr  86010204 
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Adelphi Selection Mortlach 1987 25 YO 
cask #3100 
 
Lagret på am. eik refill ex-bourbon nr 3100 som ga fra 
seg 214 fl. Tappet sept 2013 
 
Farge: Gyllen 
Nese: Ren, frisk m/tyttebær, bringebær og 
marmelade 
Smaken: Flott og elegant tekstur. Søt fransk frokost. 
Honning, kaffe, syltetøy. Pærer kommer med litt vann 
 

Pris: 1.458,33 varenr  86010205 

 

Adelphi Selection Glen Moray 1986 27 YO cask #1931 
 
Lagret på am. eik refill ex-bourbon nr 1931 som ga 
fra seg 235 fl. Tappet sept 2013 
 
Farge: Mørk gyllen 
Nese: Vanilje, fudge og kaffilikør 
Smaken: Kompleks. Nougat, nøtter, glaserte 
kirsebær, kanel, julekrydder, gressløk, angostura, 
olivenolje 
 
Pris: 1.536,94 varenr  86010206 

 

 
Adelphi's Liddesdale 21 YO (batch 6) 
 
Nå er det batch 6 som leveres av Liddesdale. Den har blitt veldig populær. Alex Bruce hos Adelphi har 
klart å få tak en del fat til av samme gode kvalitet, så vi klarer å levere noen batcher til . OBS, nytt 
varenummer. Det er også noen få flasker igjen av batch 1 og 5. Det er samme varenummer på batch 
5 og høyere, så gi beskjed om du ønsker en spesiell batch, når du bestiller. 
 
Pris: 692,50  varenr  9031174 
 

Adelphi Selection Miltonduff 1981 cask #5077 
 
Det var litt plass til overs på pallene da vi fikk siste batch av Liddesdale sendt over Nordsjøen, så da 
kom det med noen kasser av Adelphi sin aller siste tapping. Den kommer ikke på Vinmonopolet før i 
mars, og smaksnotater er det tynt med foreløpig  
 
Pris: 1.418,41  varenr  86010219 
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Nytt fra Amrut 
 
3 nye single cask kommer, omsider var det noen på max. 60% så vi 
kunne få det til Norge også  Disse kan du reservere ved å sende 
melding til bestilling@daracha.no , de kommer på lager midt i 
desember. 

 
 
 

 
Amrut Single Cask 2009 ex-bourbon #3447 
 
Urøykt indisk bygg. Tappet for Europa. Lagret på ex-bourbonfat nr 3447 som ga 169 fl. 60 % 
 
Farge: Mørk gullfarge 
Nese: Tropiske frukter som guava og melon, 
appelsiner. Lakris 
Smaken: Tropiske frukter, spesielt vanilje og 
appelsin. Lnng ettersmak, appelsin og sitron 
 
Pris: 1.333,74 varenr  86010215 
 

Amrut Single Cask 2009 ex-PX sherry #2697 
 
Urøykt indisk bygg. Tappet for Europa. Lagret på ex-PX sherryfat nr 2697 som ga 348 fl. 56,5 % 
 
Farge: Mørkt rav 
Nese: Tørkede dadler, sultanas, vanilje og sitrus 
Smaken: Tykk, rikelig med plomme og rosin med 
krydder. Lang nydelig tørr silke 
 
Pris: 925,19 varenr  86010216 
 

Amrut Single Cask 2009 ex-Port Pipe #2714 
 
Røyket indisk bygg. Tappet for Europa. Lagret på ex. Port pipe nr 2714 som ga 396 fl. 59,0 % 
 
Farge: Mørkt rav 
Nese: Fruktig, skorsteinsrøk dyppet i sherrylikør og 
sitrusmarmelade 
Smaken: Lang og men hint av røyk 
  
Pris: 1.119,04 varenr  86010217 
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Samarolis jubileumstappinger 
Samaroli startet opp som uavhengig tapper i 1968, og 

feiret i forrige måned sitt 45-års jubileum som 

uavhengig tapper. Da Silvano Samaroli startet opp var 

han den først uavhengige tapper utenfor Skottland, og 

blant de aller første i verden. Fyren sjøl hadde også 

jubileum, så de hadde koblet en 45-års dag for firmaet 

med 75-årsdagen til stifteren sjøl. De har tappet noen 

som er jubileumstappinger som kommer nå. De har 

også tatt hensyn til kommentarene både fra turen til 

Norge og fra andre steder, kundene vil ha mer på cask 

strength . Disse kommer til lager i løpet av et par 

uker, men vil du reservere, send en epost til 

bestilling@daracha.no. HP-en på side 3 kommer 

sammen med de under. Innpakningen blir annerledes, 

nå er det trekasser, og av alle ting, skrukork. De ga rett 

og slett opp å finne kork med god nok kvalitet. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Samaroli Bunnahabhain 1968 45th Anniversary - 
cask #4 
 
Denne ble destillert det året Samaroli startet opp, og har lagt til sent i 
høst før den ble tappet. I motsetning til Samarolis tappinger på 45 %, 
så er denne 40 %, og det er cask strength. Det ble bare 112 flasker av 
den, og litt gikk nok med på jubileet. 
 
Farge: Gulbrun 
Nese: Gammel og god røyk, ristede alger 
Smaken: Kompleks, mandler, gamle sitrusfrukter og jod 
  
Pris: 5.982,94 varenr  86010209 
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Samaroli Glen Grant 1973 cask 
#6588 
 
En skikkelig herlig sherrybombe. Skal du ha 
engelsk Christmas Cake, så er dette er godt 
alternativ. Har lagt på en sherry butt, som ga fra 
seg 162 flasker etter 40 år. 45 % 
 
Farge: Polert mahogny 
Nese: Typisk Spey, frukt, krydder og floral, godt 
moden 
Smaken: En regnbuesensasjon; lær honning, 
tørket frukt, gjær, fløte, balsamico og medisinal 
  
Pris: 3.843,80 varenr  86010210 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samaroli Linkwood 1983 cask #5709 
 
Har lagt på en ny hogshead, som ga fra seg 150 
flasker etter 30 år. Tappet som cask strength på 46 % 
 
Farge: Blek gyllen 
Nese: Intenst moden frukt, kakao, kaffe, smør og 
masse aromaer som skaper en spennende parfyme 
Smaken: En rik og elegant eksplosjon av gammel 
Speyside malt, elegant og kraftig 
  
Pris: 3.759,49 varenr  86010211 
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Samaroli Bruichladdich 2002 cask #561 
Har lagt på en ny barrel, som ga fra seg 162 flasker etter 11 
år. Tappet som cask strength på 57 % 
 
Farge: Kastanje 
Nese: Oppvarmede alger, tobakk og jod 
Smaken: Kraftig og intens 
  
Pris: 2.154,05 varenr  86010212 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Samaroli Evolution 2013 Cask Strength 
 
Hjertebarnet til Silvano Samaroli. En vatting av de 
beste av beste. For første gang tappet på det som har 
vært styrken de har vært synket til etter hvert som de 
er blitt vattet sammen. Noen få er lagt til hvert år, og 
litt er tappet. En vatting av 10 til over 40 år gamle 
whiskyer fra Orknøyene, Islay, Speyside og Highland, 
utført over lang tid. Det siste året har det lagt på 
sherry butts. 150 flasker er tatt fra vattingen til 
denne tappingen. Tappet nå som cask strength på 
49,5 % 
 
Farge: Polert mahogny 
Nese: Lett røyk, brann, sjøsprøyt og masse skotsk 
Smaken: Smørsalt, ristede mandler, tørket aprikos, 
karamellisert honning og mye mer 
  
Pris: 3.254,78 varenr  86010213 
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Vi kommer, kommer du? 

Her blir det Norgeslansering av Smögen Whisky, vi har masse godsaker på standen vår, og disse av 
«våre» produsenter holder MasterClass: 
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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 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.  
 
Vedlagt finner du også vår sist oppdaterte prisliste 
 
Med hilsen 
 
Daracha AS 
 
 
 
Nils A, Johannessen      Sigurd Olav Belsnes 
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