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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 nå og frem til ny prisliste 
foreligger eller til 31.12.2015. Varene er på lager og klar for bestilling. Varenummerne er hos 
Vinmonopolet 

 

 
Masse nyheter  
 
Det har gått alt for lang tid siden du sist fikk Siorsan. Denne utgaven med tidligere nyheter får du nå, 

så kommer det en med november-nyheter om en ukes tid. 

Igjen har vi utvidet porteføljen vår,  Svenske Spirit of Hven er lansert. Svenska Eldvatten har 

komponert sin egen rom-blend.  

Nytt fra Wemyss, Adelphi og BenRiach er det også. Noen nye i Coopers Choice-serien og lansering av 

Speyside Distillery i Norge.  

Alle varene om omtales her, er allerede lansert i bestillingsutvalget 

 

 

  

http://www.daracha.no/siorsan
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Her har Tommy og Peter satt sammen 
sin egen blend av rom  

 
 
 
 
 
WeiRon 
 
Rom fra flere destillerier i Karibien er blandet 
slik Svenska Eldvatten vil ha det  
 
Farge: Gyllengul 
 
Aroma:  Sitrus, mango, sjokolade, tobakk og 
eksotiske krydder 
 
Smak: Sødme, eksotiske krydder, sitrus og eik 
 
Pris: 790,00,  varenr.  2271001, 70 cl, 50 % 
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Vi fikk inn 2 denne gangen, men den ene nok allerede forlengst utsolgt 

 
 
Adelphi Selection Tobermory 94 20 YO cask #675002 
 

Har lagt på en ex-sherry hogshead av am. eik, nr 675002, som ga fra seg 234 fl 
 
Farge: Gyllen 
 
Aroma:  Maritim med tang og tare, 
lukten av Tobermory Bay. 
Maskinolje, nylakkert seilskute, i 
vestavind 
 
Smak: Søtt, salt, pepperaktig. 
Hjemmelaget ribbe med knasende 
svor 
 
Ettersmak: Søtt, salt og røyket 
 
Pris: 1.630,00,  varenr.  2242101, 
70 cl, 58,4 % 

 
 
 
Adelphi's Liddesdale 21 YO (batch 9) 
 
Nå er det batch 9 som leveres fra lageret vårt til butikkene.  
Alle fatene som inngår i denne var ex-sherry hogshead.  
Spansk eik #8902 fra 12.12.1990 
Amerikansk eik #8897 og 8900 fra 12.12.1990 
Amerikansk eik #5714 fra 21.10.1989 
Spansk eik #5425 fra 25.11.1991 
 
Det betyr at denne batchen var 23 YO når den ble tappet på flasker. 



Oktobernytt 2015 
 

Daracha Siorsan – oktober 2015 – tidligere nyheter Side 4 
 

 
 
En ny japansk single cask fra White Oak Distillery: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akashi Single Malt 5 YO single 
cask 
 
Lagret 5 år på ex-sherrybutt av spansk eik 
 
Farge: Gyllen 
 
Aroma:  Elegant og floral. Hint av jod 
 
Smak: Tørrere, samtidig rund og fruktig. Mer 
floral når man tilsetter vann. 
 
 
Pris: 1.229,80,  varenr.  2391902, 50 cl, 50 % 
 

 

  



Oktobernytt 2015 
 

Daracha Siorsan – oktober 2015 – tidligere nyheter Side 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Masse godsaker fra BenRiach 

 
BenRiach 35 YO 
 
Producecd in the traditional style, this whisky is non chill filtered, bottled at natural colour and has a 
strenght of 42,5 % alc.vol. – superbly complementing the award-winning 25 years old. 

 
 
Farge: Gleaming rich golden 
amber 
 
Aroma:  Luscious tropical fruit 
salad syrup with a delicate 
ripped mint and chocolate back 
note; all warmed by a gentle 
toasted oak spice. 
 
Smak: A classic Speyside style 
combining waves of papaya and 
dried apricots with freshly-sawn 
oak spices, touches of golden 
syrup and distant milk 
chocolate which gently flow 
through the elegant long finish 
 
Pris: 5.775,00,  varenr.  
2242301, 70 cl, 42,5 % 
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BenRiach 10 YO 
 
Med denne møter vi whisky destillert av dagens eiere av BenRiach, som tok over i 204.   

 
Vi bruker BenRiach sine beskrivelser av 
disse: 
 
This fresh and lively single malt captures 
warm oak spices, green apple and dried 
apricots with subtle touches of aniseed 
and lemon zest. Bottled at 43%, non 
chill filtered and natural colour, the 
10YO truly portrays the Classic Speyside 
Character 
 
Farge: Crisp summer gold 
 
Aroma:  A fresh and lively combination 
of crisp, green orchard fruits, stem 
ginger and hints of tangerine mellows 
to creamy vanilla with a delicate note of 
mint and a gentle twist of citrus; all held 
together with a sweet 
barley back note 
 
Smak: Warm toasted oak spices flood 
through green apple skins and dried 
apricots, ripening to hints of peach and 
soft banana. Subtle touches of aniseed 
and lemon zest create a contrasting 
edge to the fruit and add 
an intriguing character to the long, crisp 
barley finish. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pris: 675,00,  varenr.  2391601, 70 cl, 43 % 
 
BenRiach 10 YO overtar etter BenRiach 12 YO, som det nå ikke er mer igjen av hos BenRiach. Vi har 
ørlite på lager ennå, men de holder nok ikke lenge. 
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BenRiach 15 YO Sauternes Finish  
 
Matured in the 
traditional style in 
American bourbon 
barrels, this whisky is 
then finished in 
Sauternes wine barrels, 
sourced from the 
Bordeaux region of 
France. During this 
second period of 
maturation the whisky 
interacts with the oak 
wood and derives a 
number of additional 
interesting flavours and 
aromas 
 
Farge: Rich antique gold 
 
Aroma:  Apricot jam and 
warm, peppery oak hold 
touches of crisp grape 
and mellow honeydew 
melon 
 
Smak: Golden plums and 
nectarines balanced by 
contrasting waves of 
toasted oak and grape 
seed, followed by a 
delicate back note of 
ground almonds and 
butterscotch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pris: 899,00,  varenr.  2391801, 70 cl, 46 % 
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BenRiach Albariza 18 YO Peated PX Finish 
 
Unusual for a Speyside malt, the BenRiach ‘Albariza’ is distilled from peated matled barley. 
The whisky is then matured in American oak casks and then finished in Pedro Ximenez sherry casks. 
‘Abariza’ is the name of the white soil used for growing grapes in the production of sherry; typical 
for the Andalucia region of Southern Spain 
 

Farge: Rich burnt amber 
 
Aroma:  Sweet dates and ripe rigs 
engulfed in a unique heather 
honeyed peat smoke, softening to 
hints of ripped 
herbs and sweet barely 
 
Smak: A sweet, sherried character 
holds lashings of vanilla, chocolate 
and run-soaked raisens; all drenched 
with waves of intense campfire peat 
reek and a subtle white pepper and 
stem ginger warmth. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BenRiach fikk prisen for “Whisky 
Distiller of the year 2015”, 
gratulerer! 

 
Pris: 1.200,00,  varenr.  2391701, 70 cl, 46 % 
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En flott nykommer fra Wemyss Malts 
 
Wemyss Velvet Fig 
 
En blend av utvalgte flotte single malts som har lagt på ex-Oloroso sherry fat. 
Navnet er valgt etter whiskyens naturlige smaker og aroma 
 
Farge: Mahogny 
 
Aroma:  Generøs. Høstpreg og fyldig sherryaroma. Rike noter av tørket frukt flott balansert med 
mjød, krydder og lær, som gir en herlig varme og dybde 
 
Smak: Deilige gyldne sultaner. Krydder som kanel, muskat og ingefær. Appelsin-zest. Myke 
fikentoner før en nydelig avslutning preget av søte kastanjer og ristede valnøtter 
 
 
Pris: 799,90,  varenr.  2242201, 70 cl, 
46,0 % 

 

 

 

 

 

 

 

Denne tok prisen «Best 

Scotch Blended Malt 2015» i 

World Whisky Awards  
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Vi tar igjen turen til Sverige, med nyheter fra Spirit of 

Hven, som naturlig nok, kommer fra Hven, øyen som 

ligger midt mellom Danmark og Sverige. 

Her finner du alt på ett sted, men må tilstå jeg er usikker, 

men tviler vel litt på at du finner alt på ett plan  

Destilleri, hotell, stor og god whiskybar, konferansesenter. 

Og helt sikkert en masse greier til. De har funnet sin egen 

flaskestil, som er lett gjenkjennelig. 

Spirit of Hven Organic Gin 
 
Ferske urter har lagt i kornsprit lagret på eikefat i 2 døgn 
før destillasjon. Hele produksjonen er økologisk sertifisert, 
og produksjonen ekte håndarbeid 
 
Farge: Vanilje 
 
Aroma:  Sitrus, distinkte noter av Mauritisk 
bourbonvanilje og cassiabark. Friske svenske einer gir en 
rund karakter, velbalansert med kardemomme og 
calamusrot. Innslag av malt. Vanilje, anis og 
kardemomme. 
 
Smak: Rund og krydret. Lakris og kuttet høy. Sitrus. 
Sichuan pepper. Anis og Guinea pepper gir struktur. 
 
Pris: 544,00,  varenr.  9847302, 50 cl, 40 % 
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Spirit of Hven Organic Vodka 
 
Håndarbeidsvodka med kun økologiske 
ingredienser, lagret på eikefat. Destillert i 
enkeltpanner av kobber 
 
Farge: Elfenben 
 
Aroma:  Rund, kremet. Vanilje, lakris og hvete. Hint 
av kokos 
 
Smak: Oljet, vanilje. Sødme, korn og hint av pepper 
 
 

Pris: 544,00,  varenr.  2242502, 50 cl, 40 % 
Lansert i BU 
 

Spirit of Hven Organic Summer Spirit 
 
Økologisk eikefatslagret vodka, ferske urter, blomster og 
frukt. Økologisk håndarbeidsprodukt, mest mulig lokale 
råstoffer er brukt. Destillert i små enkeltpanner av kobber. 
 
Farge: Gylden 
 
Aroma:  Blomstrende sommereng, grønt gress, jordbær 
og svensk smørgåsbord 
 
Smak: Søt og svakt syrlig, toner av bitterhet fra eikefatet. 
Lang ettersmak 
 
 
Pris: 534,00,  varenr.  2242402, 50 cl, 38 % 
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Seven Stars No. 1 Dubhe Single Malt Whisky 
 

Her er kun brukt økologisk maltet korn, 
gjær og vann. Dette er nr 1 av single 
malt i Seven Stars serien. Har vært 
lagret på amerikansk, fransk og spansk 
eik. Lang gjæring og sakte destillering. 
 
Farge: Gyllen kobber 
 
Aroma:  Urter, rose, lakris og nykuttet høy. 
Røk, tare og lær 
 
Smak: Frukt og pepper. Røket. Vanilje og 
eikepreg 
 
 
Pris: 999,00,  varenr.  2242602, 50 cl, 45 % 

 

 
 
 
Seven Stars No. 2 Merak Single Malt Whisky 
 

Her er kun brukt økologisk maltet korn, 
gjær og vann. Dette er nr 2 av single malt i 
Seven Stars serien. Har vært lagret på 25 
amerikanske, franske og spanske eikefat fra 
Spirit of Hven. Lett røket 

 
Farge: Rik kobber 
 
Aroma:  Lakris og lær toner, krydder og peat. Klar 
røk sammen med appelsinblomst og roseblader. 
Lett salt med hav preg. Lette innslag av pepper 
med vanilje og sjokolade 
 
Smak: Tørket frukt, sitrus, pepper, lakris og vanilje 

 
 
Pris: 999,00,  varenr.  2242702, 50 cl, 45 %  
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Seven Stars No. 3 Phecda Single Malt Whisky 
 

Her er kun brukt økologisk maltet korn, gjær og vann. Dette er nr 3 av single malt i Seven 
Stars serien. Lagret på 12 eikefat av amerikansk Quercus Muchlenbergii og fransk Quercus Petraea 
 
Farge: Dyp kobber 
 
Aroma:  Salt lakris og lær. Peppernoter, snev av 
barbecue og bålrøk. Mørk sjokolade, kaffe og vanilje 
sammen med sødme av eldre portvin 
 
Smak: Myk sødme. Fyldig og røket. Mocca, lakris og 
vanilje. Pepperpreg i avslutningen 
 
 
Pris: 999,00,  varenr.  2242802, 50 cl, 45 % 
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 2 nye single cask i Coopers Choice-serien 

Coopers Choice Ledaig 2005 9 YO cask #0064 
 
Single malt destillert på Tobermory i 2005. Her er det brukt destillat 
med røyk, og dermed ble det en Ledaig. Lagret på en hogshead, nr 
0064, og tappet i år. Ga fra seg 360 fl  
 
Farge: Lys strågul 
 
Aroma:  Grønne epler, røyk, sitrus, korn og krydder 
 
Smak: Grønne epler, krydder, sitrus og vanilje. Lang ettersmak 
 
Pris: 948,90,  varenr.  2392101, 70 cl, 46 %  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Coopers Choice Ben Nevis 1996 17 YO sherry cask #1472 
 
En ny single malt fra destilleriet ved foten av Skottlands høyeste fjell. Destillert i 1996, modnet i 17 år 
på en sherry butt, frem til den ble tappet i 2014. Fatet ga fra seg 360 fl 
 
Farge: Gyllen 
 
Aroma:  Engelsk Christmas cake, tropiske frukter 
 
Smak: Floral, tropiske frukter, krydder. Velbalansert 
 
Pris: 1.275,00,  varenr.  
2392001, 70 cl, 46 %  
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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 kvantum gjør Glencairn jobben, 
småserier kan vi få utført i Norge. Og skal du ha deg et ekte 
Wemyss-glass å nyte din Wemyss-tapping fra, så har vi det også. Og 
også fra flere av våre øvrige produsenter. Det går helt fint å vaske 
glassene i oppvaskmaskin av nyere type, også de som Glencairn har 
dekorert med logo. 
 
Ta kontakt med oss på salg@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:salg@daracha.no
http://www.daracha.no/

