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 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 Vinmonopolet inkl. mva. Prisene er gyldige fra 1.11.2014 frem til ny prisliste 
foreligger. Varene er på lager og klar for bestilling. Varenummerne er hos Vinmonopolet 

 

 
BenRiach single cask.  
 
Hvert år de 10 siste årene, har BenRiach tappet et utvalg av fatene de har på lageret sitt. Fatene er 

tappet som single cask, med fatstyrke. Noen av de har først fått en avslutning på et annet fat. Disse 

har de kalt fra Batch 1 og oppover, og i juli i år ble Batch 11 tappet. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har fått tak i mesteparten av restlageret til BenRiach av deres tappinger fra batch 3 i 2006, batch 4 
fra 2007, batch 6 fra 2009, batch 7 fra 2010 og batch 8 fra 2011. De aller fleste har vi kun fått inn 1 
kasse av, = 6 flasker. 
 
En del er nå levert til barer og whiskyklubber, men en liten rest av noen er igjen, og de tilbys nå til 
spesialpris til de som har bedt om å få tilsendt Siorsan, og selges via Vinmonopolets på 
spesialbestilling. Et par varianter slippes hver måned fremover, til det er tomt. 
 
Disse vil ikke bli tilgjengelig via Bestillingsutvalget. Ta kontakt med salg@daracha.no for å få tilsendt 
bestillingsskjema, eller gå inn på våre websider. 
 
Nå i november slippes en fra batch 6 og en fra batch 8 

 

Batch 11 og spesialtappingen for The Tasting Room har nå fått sine 

varenummer hos Vinmonopolet, og er klare for bestilling og levering.  

http://www.daracha.no/siorsan
mailto:salg@daracha.no
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Batch 6 (2009) 

 
 

 
 
 
BenRiach Single Cask  B6 1978 30 YO Cask # 
7772 
 
Denne har lagt og kost seg i en hogshead i 30 år siden 1978, før 
den ble tappet i juli 2009. Den holder cask strength på 49,2 %. 
Fatet ga fra seg 187 flasker 
 
Smaksnotater fra BenRiach: 
Creamed coconut and vanilla. Sweet and delicious.. 

 
Pris: 2.450,00  inkl mva,   varenr.  1664601 
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Batch 8 (2011) 
 

 
BenRiach Single Cask  B8 1984 26 YO 
Cask # 7193 Peated / Virgin American 
Oak Finish 
 
Denne, der det er brukt røyket malt, har lagt og kost 
seg i 26 år og har avslutningslagring på en Virgin 
American oak hogshead, frem til den ble tappet i juli 
2011. Den holder cask strength på 54,3 %. 
 
Smaksnotater fra BenRiach: 
Date of birth: 3.10.1984 
Colour: Cherry wood with mahogany influence. 
Nose: A roaring winters bonfire, displaying sweet wood 
smoke and aged Lapsang Souchong tea. Powerful yet 
approachable. 

Taste: Big, bold and brash. Solid peat influences merge 
with burning wood smoke and sweet Middle Eastern 
spices. Low acidity  but very full bodied with incredible 
length.. 

 
Pris: 2.000,00  inkl mva,   varenr.  1666301 

 
Klikk her for å hente skjema for bestilling. 

 

http://daracha.no/wp-content/uploads/1285_VMP.docx
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Andre varer 

 
Du finner masse «greier» til whiskyen 
din på websidene våre. 
 
For mer info og bestilling, send epost til 
salg@daracha.no 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
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. Og skal du ha deg et ekte 
BenRiach-glass å nyte whiskyen fra, så har vi det også. Det går helt 
fint å vaske glassene i oppvaskmaskin av nyere type, også de som 
Glencairn har dekorert med logo. 
 
Ta kontakt med vår utmerkede glassmester Espen Elstad på 
espen@daracha.no om du vil ha mer info om, eller tilbud på glass.  

 
 
Oppdaterte priser finner du til en hver tid på våre nettsider, 
http://www.daracha.no 

Lag deg en bruker for å få tilgang, eller benytt brukernavn Daracha 
med passord singlemalt.  
 
 
Med hilsen 
 
Daracha AS 
 
 
 
Nils A, Johannessen      Sigurd Olav Belsnes 

http://www.fuchs-gastro.de/index.php?id=29
mailto:salg@daracha.no
mailto:espen@daracha.no
http://www.daracha.no/

