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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 ca salgspriser fra Vinhuset inkl. mva. Prisene er gyldige fra 1.11.2015 frem til ny prisliste
foreligger, eller til 31.12.2015. Disse er det noen ukers leveringstid på,

Skikkelig gammel vintage cognac til nyttårsfeiringen?
Vi har fått muligheten for å gjøre noen få flasker tilgjengelig av veldig gammel cognac fra enkeltfat/
små batcher. Når en produsent mangler noe i dokumentasjonen, men er sikker på når cognac-en er
fra, bruker de ikke årstall på den, men No i stedet for
århundret .
De vi presenterer nå, er planen å kunne levere før
nyttår, om du sender bestilling til Vinhuset innen
25.11.2015.
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Cognac GROSPERRIN Trésor N°24 Grande Champagne
Tekst fra Cognac Grosperrin:
Det er enken til en tidligere, nå avdød, Cognacmegler som solgte denne Grande Champagnen til Jean.
Hennes ektemann, som fremdeles regjerte der for rundt 30 år siden, hadde rykte på seg for å være sta
og seiglivet. Slik klarte han å bygge opp et lager av Cognac som han handlet av lokale og
omkringliggende produsenter, for deretter å videreselge de til meglere og oppkjøpere. Hans lidenskap
var gammel Cognac som han kjøpte fat etter fat av, fantastiske skatter. Han lot aldri sin kone, en
lærerinne forøvrig, eller sine barn, hverken som unge eller voksne komme inn i hans helligdom som
han voktet nøklene til med et skarpt øye. Først helt på slutten av hans liv, ødelagt av sykdom, tok
sønnen saken i egne hender, og familien oppdaget da at han hadde samlet i årevis. I en kjeller
tidligere brukt som låve, forskanset av tykke metalldører, fant de femten større fat og i tillegg noen
tønner. Blant disse, alle dekket med sort plastikk for å minske englenes andel, fant de noen batcher
meget gammel Grande Champagne. Hver og en merket med opphav, kvantitet, prosent, volum og
innhøstingsår, men intet var notert ned eller registrert i noe arkiv. Først fra denne stund hadde konen
mulighet til å tjene noe som helst på denne eau-de-vie.
Beskrivelse:
Visuelt: Meget amber farge.
Nese: Duft av gammel Madeira og Portvin
med noter av sviske i finalen.
Palett: Rund og kremete med rancio av kanel
og lær. En finale av superlativer.
Oppnådde **** hos « La Revue des Vins de
France », 2006
Oppnådde 92/100 hos « Livets Goda »
(Sverige 2008)
«Meget kompleks... Virkelig lang.» - Andreas
Larsson, 2008

Pris: 6.412,50, varenr. 86010448, 70 cl,
43,4 %
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Cognac GROSPERRIN Trésor N°22 Grande Champagne
Tekst fra Cognac Grosperrin:
En eksepsjonell blend av to Cognacer som utfyller hverandre til perfeksjon. Den første oppnådde
naturlig 33° før den ble lagt på glass demi-johns for nesten 20 år siden, og den andre holdt mer enn
50°, til tross for å ha blitt lagret gjennom flere tiår i kjellere. Denne Cognacen er blant de eldste i vår
kolleksjon, selv om den ikke innehar nødvendig dokumentasjon for å kunne kalles en Vintage, etter
gjeldene rett.
Beskrivelse:
Visuelt: En meget amber
farge, nærmest mørk.
Nese: Duft av tobakk, sitrus,
kandisert frukt og underskog.
Palett: Anslaget er mildt med
oljete tekstur, perfekt
balansert med alkoholen som
blander seg godt med
aromaene og teksturen.
Kremete, rik og taggete, skjør
og kraftig på samme tid.
Virkelig stor finesse med en
delikat finale. Absolutt
overdådig. En referanse i vår
kolleksjon..

Pris: 7.362,50, varenr.
86010449, 70 cl, 40,8 %
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Og så, over 100 år gammel:
Cognac GROSPERRIN Trésor N°14 Petite Champagne
Tekst fra Cognac Grosperrin:
« Paror » var navnet denne Cognacen figurerte under i kjelleren hos Cognachandleren som solgte oss
denne Cognacen for mange år siden. En stor Eau-de-Vie. En av våre mest dyrbare «Trésors». De få
litrene vi har av denne Cognacen blir solgt etter tildelings prinsippet, med et maks antall på 25
flasker, nummerert etter år.
Beskrivelse:
En mørk farge med glitrende nyanser. En delikat, men kraftfull nese. Sjeldent godt balansert. Noter av
kanel, lær, tobakk og kandisert frukt. Direkte og ærlig med stor finesse. Skjør, men uten svakhet.
Finalen er rik og endeløs. Dette er fullendelsen av en historisk Petite Champagne.
Presenteres i original blåste flasker på én liter, ( beregnet å være fra slutten av 1800 – tallet), lagt i et
håndlaget skinnetui, laget av en skinnmaker fra La Rochelle.

Pris: 15.162,50, varenr. 86010450, 100
cl, 40 %
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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
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