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. Tidligere utgaver av Siorsan finner du på http://www.daracha.no/siorsan
Alle priser er salgspriser fra Vinhuset ekskl. og inkl. mva. Prisene er gyldige fra 1.8.2014 frem til ny
prisliste foreligger.

Nyheter.
De fleste blir lansert i bestillingsutvalget på Vinmonopolet i september og november, men er allerede
nå tilgjengelig for HoReCa.
Det er nyheter fra Adelphi og Wemyss. Noen japanske whiskyer og en rom kommer også, og nå kan
du få det rette vannet til whiskyen 

Nytt fra Adelphi
Hos Adelphi skjer det mye for tiden, stadig
kommer det nye godsaker tappet på flaske.
Nå har de slått på stortrommen og kommet i gang med eget destilleri også,
Ardnamurchan Distillery.
Foreløpig er det sprit de har laget, og lagt på
fat. Om 3 år er det lov å kalle det for whisky,
og vi er spent på hvordan dette blir.
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Adelphi Selection Royal Brackla 1997 16 YO cask #5564
Ikke kaldfiltrert, ikke tilsatt farge. Lagret
på ex-bourbon am oak hogshead # 5564.
268 flasker.
Farge: Blek gylden.
Nese: Lett floral med grønne blad og
hvite druer. En uvanlig innbydende
aroma.
Smaken: Smaken er større enn nesen.
Søt, så tørr, med noe syrlighet imellom.
Pris: 1.047,57 ekskl mva., 1.309,46 inkl
mva, varenr 86010251

Adelphi Selection Glen Grant 1992 21 YO cask #141974
Ikke kaldfiltrert, ikke tilsatt farge.
Lagret på refill am. eik exbourbon nr 141974. 219 fl.
Farge: Blek halm
Nese: Fruktbombe med frisk
sitron, søt sitronsaft, jordbær,
bjørnebær og skogsbær.
Smaken: Søt med utmerket
syrlighet. Mild avslutning.
Pris: 1.183,52 ekskl mva.,
1.479,40 inkl mva, varenr
86010253

Adelphi Selection Longmorn 1985 28 YO cask #9907
Ikke kaldfiltrert, ikke tilsatt farge. Lagret på refill
am. eik ex-bourbon nr 9077. 277 fl.
Farge: Blek gylden
Nese: Kompakt og fruktig. Fløtekaramell,
bringebær og kokte søtsaker.
Smaken: Rik, fet og munntørkende. Skogsbær
og tropisk frukt. Åpner opp med vann.
Pris: 1.393,98 ekskl mva., 1.742,48 inkl mva,
varenr 86010254
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Adelphi's Fascadale 12 YO batch 6
Ikke kaldfiltrert, ikke tilsatt farge. Destillert på
Clynelish. Denne batchen bestod av 5 ex-bourbon
hogshead av amerikansk eik, som gav 1496 flasker.
Farge: Blek gyllen
Nese: Pannekaker med honning, voksbelegg fra de smeltende bursdagskakelysene
Smaken: Bursdags teselskap med bringebæris og sitronmarengspai
Pris: 760,26 ekskl mva., 950,33 inkl mva, varenr 86010250

Adelphi Selection BenRiach 1990 23 YO cask #10698
Ikke kaldfiltrert. Ikke tilsatt farge. Tappet fra et
sjeldent refill sherryfat fra Sørafrika, på ca 300
liter, som ga 320 fl
Farge: Lys gylden.
Nese: Kremet. Uvanlige toner av Caboc ost,
butter scones og rose te. Fruktig med hint av
Angels Delight.
Smaken: Svært søt til en 23 år åring å være.
Pris: 1.292,37 ekskl mva., 1.615,46 inkl mva,
varenr 86010287

Adelphi Selection Miltonduff 1981 32 YO cask #5066
Ikke kaldfiltrert. Ikke tilsatt farge. Modnet på en refill ex-bourbon av amerikansk eik, som ga fra seg
197 fl
Farge: Chardonnay
Nese: Rik aroma av bakte epler, syltetøy
sødme, marsipan, mandelolje. Sitrus og
marengs. Et ørlett inslag av røk.
Smaken: Søt og krydret. Melkesjokolade.
Pris: 1.650,03 ekskl mva., 2.062,54 inkl
mva, varenr 86010288
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Adelphi Selection Mortlach 1987 26 YO cask #3103
Ikke kaldfiltrert. Ikke tilsatt farge. Modnet på en
refill ex-sherry hogshead av amerikansk eik,
som ga fra seg 200 fl
Farge: Dyp gyllen farge
Nese: Tørr. Fruktig. Appelsin og salt karamell.
Innslag av Cedar tre og lime cordinal.
Smaken: Behagelig munnfølelse. Søt, med preg
av brunt sukker , shreddies og sirup. Sødmen
fortsetter. Teksturen blir mer vokspreget og
oljete. Hint av industriell røk.
Pris: 1.410,00 ekskl mva., 1.762,50 inkl mva,
varenr 86010289

Adelphi Selection Clynelish 1990 23 YO cask #3233
Ikke kaldfiltrert. Ikke tilsatt farge. Modnet på en refill
ex-bourbon barrel av amerikansk eik, som ga fra seg
176 fl
Farge: Rik gyllen farge
Nese: Fruktig. Sirups pærer, sukkerbørd. Et ørlite hint
av sot.
Smaken: Honningnoter, noe man gjerne forventer av
en klassisk Clynelish. Moorland urter og pepper.
Pris: 1.107,01 ekskl mva., 1.383,76 inkl mva, varenr
86010290

Adelphi's Liddesdale 21 YO (batch 7)
Adelphi Liddesdale batch 7, ble levert til lageret vårt på fredag i forrige uke, og det er den som
distribueres ut når det er tomt for batch 6, om ikke du angir hvilken batch du vil ha.
Pris: 576,39 ekskl mva., 720,49 inkl mva, varenr 86010265

Daracha Siorsan – august 2014

Side 4

Nytt fra Wemyss
Wemyss imponerer stadig vekk med sine tappinger av single cask. De holder god
kvalitet, og kommer stadig med noe skikkelig snadder.
Wemyss bygges også destilleri, de planlegger fortsatt å få den første spriten lagt på fat i
2014, slik at den kan kalles for whisky i 2017. Når whiskyen er klar til å smake, blir nok
sikkert ikke før noen år senere.

Wemyss Lemon Zest - Auchentoshan 1998
Ikke kaldfiltrert. Ikke tilsatt farge. Har vært lagret på en
barrel som ga fra seg 342 fl
Farge: Strågul
Nese: Sitronmarengs pai med ekstra sitron på siden!
Fersk sitrusskall og sherbet konfekt.
Smaken: Musserende sitrus på tungen. Søte røde epler
og rennende honning. Jordbær i sjokolade.
Pris: 737,42 ekskl mva., 921,78 inkl mva, varenr
86010295

Lord Elcho
Nøye utvalgte malt- og grainwhiskyer, med overvekt av whisky som
har lagt på ex-sherryfat
Farge: Gyllen
Nese: Frisk og livlig, hint av fruktsalat og eik.
Smaken: Bølger av myk karamell og krydder. Avslutningen er tørr og
lang, med hint av knuste nøtter.
Pris: 319,57 ekskl mva., 399,46 inkl mva, varenr 86010262
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Wemyss Lead on Macduff
Ikke kaldfiltrert. Ikke tilsatt farge. Har vært lagret
på en sherry butt
Farge: Kobber stills
Nese: Slitt skinnstol parfymert med tobakk.
Rustikk og jordnær. Hint av søte rosa wafer-kjeks.
Smaken: Tung sherry. Sirupsterte. Robust.
Pris: 591,13 ekskl mva., 738,91 inkl mva, varenr
86010263

Wemyss Liquorice Spiral - Glentauchers
Ikke kaldfiltrert. Ikke tilsatt farge. Har lagt på et
hogshead-fat
Farge: Tørt høy
Nese: Mango og sirup. Hint av bakt eple. Lys
kjeks, søt lakris og fløtekaramell.
Smaken: Søtsaker med en bølge av varm lakris.
Bakte epler.
Pris: 863,18 ekskl mva., 1.078,98 inkl mva, varenr
86010264
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Japansk whisky og rom
3 produsenter av japanske varer introduserer vi denne gangen. White Oak Distillery som
lager Akashi, Chugoku – Jozo som lager blended whisky som de lagrer i en gammel
jernbanetunnel som aldri ble tatt i bruk. Til slutt Kikusui som lager Ryoma rom.

Akashi Blended Whisky
Lagret 3 år på hogshead, deretter 2 år på hviteik. 70 % mais, 30 % maltet
bygg.
Farge: gyllengul
Nese: Lett, delikat, mye kornblanding, litt hagefrukt og honning
Smaken: Bløt men kraftig, med lett krydder. Godt balansert med et bredt
spekter av aroma fra brødkornet, fruktigheten med fersken i spissen og
noter av mandel rosiner, kamille og sherry. Kremet og nesten som den
smelter i munnen.
Pris: 376,32 ekskl mva., 470,40 inkl mva, varenr 86010313, 50 cl, 40 %

Akashi Single Malt Whisky
Lagret 3 år på hogshead, deretter 2 år på spanske sherryfat
Farge: Skinnende ravgul
Nese: Stort maltpreg sammen med florale noter. Kamille med Jerez
sherrypreg
Smaken: Lang og sødmepreget. Rund og lett med et kremet touch og vanilje
Pris: 569,14 ekskl mva., 711,43 inkl mva, varenr 86010314, 50 cl
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Togouchi Premium
8 YO malt- og grain-whiskyer blandes. Lagret deretter på ex-sherryfat av spansk
eik. Lagret i en gammel jernbanetunnel
Farge: Klar gyllen
Nese: Begynner med søte noter av honning, nøtter og cornflakes, for å deretter
utvikle røk og peat-aromaer
Smaken: Lett og mild. Søte noter av korn og honning gjør den bløt og deilig
Pris: 489,48 ekskl mva., 611,85 inkl mva, varenr 86010315

Togouchi 12 YO
Lagret underjordisk i en gammel jernbanetunnel
Farge: Gylden
Nese: Frisk med noter av krydder og sitrus. Videre utvikles preg av røk
og peat
Smaken: Frisk og tørr. Forfriskende sitrus noter
Pris: 809,34 ekskl mva., 1.011,68 inkl mva, varenr 86010316
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Togouchi 18 YO
Lagret underjordisk i en gammel jernbanetunnel
Farge: Rav
Nese: Delikat og elegant med noter av bitter sjokolade og søt vanilje.
Deretter følger det friskt med krydder og sitrusfrukter
Smaken: Bløt og behagelig. Vi finner noter av røk og peat, samt vanilje
som blandes godt inn i disse
Pris: 994,35 ekskl mva., 1.242,94 inkl mva, varenr 86010317

Ryoma Rum
7 år på barrel av eik
Farge: Gylden gul, med et snev av eldet gull
Nese: Behagelig og velbalansert. Fruktige noter av mango,
passionsfrukt sammen med floral kaprifol. Utvikler videre i
bakgrunnen preg av artisjokk og pimiento
Smaken: Rund og bred. Delikat sjokolade, krystallisert aprikos
og fersken, sammen med lett krydrede noter av ingefær og
kanel.
Pris: 662,29 ekskl mva., 827,86 inkl mva, varenr 86010318
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Vann og whisky
Og for deg som vil ha noen draper vann eller litt mer i glasset ditt sammen med
whiskyen, har vi nå fått tak i vann fra Skottland. Her får du kildevann fra 3 av regionene.
Kjør en test, én whisky, disse 3, ditt eget springvann, og kanskje en flaske kjøpevann fra
nærbutikken? Test med et par dråper vann i glasset, og prøv å tynne whiskyen ned til
30-35 %. Du får en aha-opplevelse 

Uisge Source Speyside
Mykt vann, lite mineraler. Naturlig filtrert gjennom granitt. Kommer fra en av
Skottlands høyeste naturlige fjellkilder. Kilden som brukes er The Cairngorms
Well
Pris: 30,00 ekskl mva., 37,50 inkl mva, varenr 86010291, 10 cl

Uisge Source Highland
Hardt vann med mye mineraler, naturlig filtrert gjennom rød sandstein. Skal
være det nordligste vannet fra Skottland som tappes på flasker. Kommer fra St
Colman's Well, ved Ferrindonald, like ved Glenmorangie, Dalmore, Glen Ord
og Balblair

Pris: 30,00 ekskl mva., 37,50 inkl mva, varenr 86010292, 10 cl
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Uisge Source Islay
Vann fra Islay med høyere naturlig surhet. Skal være det eneste flaskevannet
fra de skotske øyene. Dette kommer fra Airdilistry Spring, som sammen med
Ardbeg, Lagavuling og Laprhoaig ligger like ved Airdilistry Bay

Pris: 30,00 ekskl mva., 37,50 inkl mva, varenr 86010293, 10 cl

Uisge Source gavepakning (Speyside, Highland og Islay)
Enkelt og greit, ett sett med alle de 3 vanntypene i ett gavesett.

Pris: 100,00 ekskl mva., 125,00 inkl
mva, varenr 86010294, 3 x 10 cl
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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, varenr 9001 koster 74,90
4 cl, varenr 9002 koster 84,90
Priser inkl mva

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, som er gyldig fra 1.1.2014

Med hilsen
Daracha AS

Nils A, Johannessen
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