Daracha’s nyheter november 2015

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 inkl. mva og øvrige avgifter. Prisene er gyldige fra 1.11.2015 til
31.12.2015. Varenummerne er hos Vinhuset.

Nyheter som er kommet på lager
Det er kommet noen kasser med godsaker på lageret, i tide til at du kan ha de i hyllene når
julebordsgjestene kommer. Vi har noen nye fra BenRiach, inkl. nytt fra batch 12 av året single cask,ny
batch av Liddesdale fra Adelphi, flere nye i Coopers Choice-serien, og ikke minst en helt ny vri fra
indiske Amrut. Sherry og appelsin var ikke noen dum kombinasjon 
Alle er klare til levering
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BenRiach Dunder 18 YO Peated Rum Finish
Unusual for a Speyside malt, the BenRiach ‘Dunder’ is distilled from peated matled barley. The whisky
is then matured in American oak casks and then finished in Dark Rum barrels. ‘Dunder’ is the name of
the cane-juice residue left in the still after distillation; traditionally used as a yeast source in the
fermentation process of Jamaican rum.
Bottled at 46%, non chill filtered and natural colour.

Farge: Summer harvest straw
Aroma: Crisp candied peel holds waves
of soft peach and ripe banana, dusted
with Demerara sugar.
Delicate, rounded peat smoke combines
with gentle, sweet oak spices..
Smak: Dramatic peat smoke and barley
complement crisp citrus zest, white
pepper and fresh ginger.
Carmalised orchard fruits and dried
apricots develop to a rich, grassy wood
smoke finish

Pris: 1.198,94, varenr. 86010403, 70 cl,
46,0 %

Daracha Siorsan – november 2015

Side 2

Daracha’s nyheter november 2015

BenRiach Latada 18 YO Peated Madeira Finish
Unusual for a Speyside malt, the BenRiach ‘Latada’ is distilled from peated malted barley. The whisky
has been matured in American oak casks, then finished in Madeira casks. ‘Latada’ is the name of the
traditional trellised vine system on the island of Madeira where the vines are laid out horizontally
above the ground on low trellises
Bottled at 46%, non chill filtered and natural colour.
Farge: Rich antique gold.
Aroma: Torrents of campire peat
smoke infuse heather honey and ripe
pear. Hint of cantaloupe and
candied citrus add to a luscious, crisp
balance.
Smak: A mouth-watering sweet peat
character floods through delicious
ripe fruit syrup. Dried
apricots combine with warm oak
spices and gently citrus zest, giving a
contrasting depth to
the long finish
Pris: 1.198,94, varenr. 86010404, 70
cl, 46,0 %
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Batch 12 (2015)

Denne gangen kom det bare 3 stk fra årets batch 12 til Norge

BenRiach B12 1987 27 YO Tawny Port Finish - cask #3825
Avslutningslagring på en Tawny Port
hogshead. Destillert 22.12.1987.
Farge: Rikt rav.
Aroma: Krispy ferskkuttet ingefær og
ville røde bær. Eikenøtter og søt malt.
Smak: Saftige tyttebær, dynket i skarp
sitrus, ristede epler, drysset med kanel
og malte mandler

Pris: 2.662,46, varenr. 86010424, 70 cl,
52,9 %
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BenRiach B12 1998 17 YO Triple Distilled/PX Finish - cask #6394
Trippeldestillert. Avslutningslagring på en Pedro Ximenez puncheon. Destillert 27.5.1998
Farge: Mørk eik.
Aroma: Rike sultaner,
frukthage, villblomster,
honning og rød chili.
Smak: Hvit pepper, frisk sitrus,
plommejuice etterfulgt av epler
med dryss av frisk maltet bygg

Pris: 1.712,48, varenr.
86010426, 70 cl, 57,5 %
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BenRiach B12 1999 15 YO Oloroso Sherry Finish - cask #8687
Avslutningslagring på en Oloroso sherry puncheon. Destillert 12.8.1999.
Farge: Gammelt gull.
Aroma: Aprikossyltetøy med
hint av sjokolade. Fløtekaramell
med skarp eik med en twist av
lime.
Smak: Sjokoladebelagte
romrosiner, brente kaffebønner,
delikat hint av malte mandler og
appelsiner

Pris: 1.387,85, varenr.
86010427, 70 cl, 56,1 %
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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.

Pris: 785,35, varenr. 9031174, 70 cl, 46,0 %
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Nå kommer Coopers Choice-serien i ny innpakning og med ny flasketype.

Coopers Choice Laphroaig 1994 21 YO Sherry Wood
Destillert på Laphroaig i mars i 1994, like etter vårt OL
på Lillehammer. Lå i over 20 år i en firstfill sherry butt nr
3441 før den ble tappet i år. Til slutt var det 690 flasker
som ble tappet.
Aroma: Sweet peat smoke. Old leather. Sea salt and
sherry
Smak: Rich and peaty. Lovely sweet peat smoke. Soot.
Fruity sherry notes. Iodine and leather. Touch of tobacco
Ettersmak: Long with more smoke. Ashes of the peat fire

Pris: 1.833,51, varenr. 86010438, 70 cl, 46,0 %
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Coopers Choice Port Charlotte 2007 7 YO refill butt
Destillert på Bruichladdich i oktober 2007. Har vært lagret i en refill sherry butt nr 2424 i lageret på
Port Charlotte. Den ble tappet i år, og fatet ga fra seg 480 flasker.
Aroma: Peat smoke and fruit. Pears and apples. Sea salt
Smak: Rich and peaty. Smoke and fruit. Hint of iodine
Ettersmak: Good length. Peat ash. Heavy smoke

Pris: 1 135,84, varenr. 86010439, 70 cl, 46,0 %
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Coopers Choice Glen Keith 1993 22 YO Madeira Finish
Denne lå i fatet sitt under OL på Lillehammer, og hadde lagt der siden sommeren året før, da den ble
destillert på Glen Keith. Siden fikk den ligge på eikefatet av amerikansk eik med nr 9153,i til sammen
over 22 år, før den fikk en avslutning på et fat det hadde vært Madeiravin på. Fatet ga fra seg 288
flasker. Glen Keith har vært stengt ned noen år, men er nylig gjenåpnet.
Aroma: Oaky vanilla. Raisins and spices. Light sherry notes
Smak: Citrus fruits. Apples, pears. Sultanas. Toffee and sherry
Ettersmak: Medium length. More fruity notes.

Pris: 1.523,23, varenr. 86010440, 70 cl, 46,0 %
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Coopers Choice Glenrothes 1996 19 YO Sherry Finish
Destillert på Glenrothes i mars 1996 og ble fylt på et fat av amerikansk eik, nr 9254.Der fikk den ligge
i 19 år, før den ble flyttet over på et ex-sherry fat en stund før den ble tappet. Totalt bled et 396
flasker
Aroma: Oranges. Rich fruit cake. Raisins and sherry
Smak: Fudge and stewed fruits. Lovely spices.Dark chocolate. Toasted oak
Ettersmak: More fruit. Good length. Warming with more spice

Pris: 1 527,16, varenr. 86010441, 70 cl, 53,3 %
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Coopers Choice Tullibardine 2007 8 YO Port Finish
Destillert på Tullibardine i juli 2007 og ble fylt på et fat av amerikansk eik, nr 9180.Der fikk den ligge i
8 år, før den ble flyttet over på en ex-portvins pipe en stund før den ble tappet. Totalt ble det 420
flasker
Aroma: Winey notes. Blackberries with a malty sweetness. Fragrant
Smak: Rich and fruity with more malty sweetness. Stewed plums
Ettersmak: More fruit. Good length

Pris: 854,84, varenr. 86010442, 70 cl, 46,0 %
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Coopers Choice Invergordon 1984 30 YO refill butt
En single grain destillert på Invergoron i oktober 1984 og ble fylt på refill butt, nr 12.Der fikk den ligge
i over 30 år, før den ble tappet. Totalt ble det 360 flasker
Aroma: Coconut and vanilla. Bourbon notes. Fruity
Smak: Sweet spices with more vanilla. Stewed fruits and toasted nuts
Ettersmak: Medium long. More bourbon and fruit

Pris: 2.002,69, varenr. 86010443, 70 cl, 57,0 %
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Amrut Naarangi
Her bruker vi Ashok sin beskrivelse:
The latest offering from Amrut, the 'Naarangi' derives its name from the Hindi word, Naarangi which
means Orange. It is the only single malt whisky ever produced in the world to have expressions of
Orange, which brings forth a new level of experimentation to the malt world.
EU regulations for malt whiskies state that adding anything to a whisky disqualifies it from being
called a whisky, however, Amrut who had been contemplating adding Orange notes to whisky have
developed a novel solution to create Naarangi which meets all EU guidelines. To produce this whisky,
Amrut procured Olorosso Sherry from Spain and matured wine along with Orange peel in it for a
period of three years. The oranges for this were sourced from the tourist haven, Madikeri located in
the picturesque Western Ghats of India.
The wine and orange peel concoction was let to
mature for 3 years in Bangalore, lending the barrel a
unique Orange essence. The wine and peels were
then spilled and the barrels were filled with 3-year-
old matured single malt whisky and allowed to
mature for 3 more years. In this period the barrels
have lent the Orange characteristics to the whisky
creating pioneering single malt.
"The whisky is not dominated by the Orange but
remarkably balanced out", notes Ashok Chokalingam,
GM - International Markets, Amrut. "The finish is of
subtle orange notes while in the middle ground you
can find the traditional Amrut signature.

Pris: 1.084,64, varenr. 86010444, 70 cl, 50,0 %
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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. Send en epost til siorsan@daracha.no om du vil ha
tilsendt en prisliste.
Med hilsen
Daracha AS

Nils A, Johannessen
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