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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 Vinhuset eller Daracha ekskl. mva. Prisene er gyldige fra 1.11.2016 frem til 
nyttår. Samtlige priser endres fra 1.1.2017 blant annet på grunn endringer i avgifter. 
 

 

 

Flere nyheter og gjenoppståtte 
 
Nå begynner vi også med øl. Mange av dere har sikkert truffet vår kunnskapsrike 
medarbeider, Anya, eller Anna Pajor. Vinmonopolet var ute med en forespørsel om polsk 
IPA. Anya er fra Polen, og faren hennes bor der. Hun sendte faren ut for å sjekke litt hva som 
var best, og kom opp med et par forslag. Etter en dialog med bryggeriene, leverte vi inn et 
par svar på anbudet, med prøver. Antallet svar og prøver Vinmonopolet fikk inn, syns jeg var 
heftig, 50 stk. Men vår polske IPA gikk av med seieren i blindsmakingen. Så iflg. 
Vinmonopolets smakspanel er denne best i test  
 
Omsider var batch 10 av Adelphi’s Liddesdale klar for tapping, så den er nå på lager. Tapping 
nr 3 i Glover-serien av japansk/skotsk maltwhisky er på lager. En ny og en relansering av 
Amrut-tappinger. En revidert utgave fra Togouchi 

 

  

http://www.daracha.no/siorsan
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Amrut Single Malt Whisky Intermediate Sherry 

 
 
Denne har vi hatt 2 ganger tidligere, Nå er en ny batch 
klar, så den har gjenoppstått  
 
Ikke kaldfiltrert, ikke tilsatt farge. Har vært lagret først på 

virgin/ bourbon casks, mellomlagret på spanske Oloroso sherry 

butts, før avslutning på bourbon fat. 

Farge: Dyp gyllen 

Nese: Litt sherry. Kirsebær, bringebær, appelsin, roser. 

Smak: Sitrus, krydder, aromatisk, appelsinmarmelade. 

Pris: 809,81, varenr.  86010074, 70 cl, 57,1 % 
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Togouchi 18 YO 
 
Ny variant av en japaner vi har hatt en stund, nå med endret styrke. 

Fremstilt av 60 % korn og 40 % maltet bygg, gjær og vann. 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. 

Smak: Bløt og behagelig. Vi finner noter av røk og 

peat, samt vanilje som blandes godt inn i disse. 

Pris: 1 032,23, varenr.  86010317, 70 cl, 43,8 % 
 

 

  



 
September 2016-11 
 

Daracha Siorsan – november 2016 Side 4 
 

Adelphi's Liddesdale 21 YO Islay (batch 10) 
 
Gamle ex-sherry fat fra Bunna vokser ikke på trær lenger. Liddesdale har ikke vi klart å levere nok av 

til Vinmonopolet, så nå ryker den ut av basisutvalget pga. for lite salg (det er jo nøyaktig samme 

salgskrav for å beholde plassen, for rimelige ølflasker og dyre whiskyflasker). Fra nyttår av blir det 

nok etter hvert færre butikker som har den, og prisen kommer til å øke igjen. Om batch 10 blir den 

siste batchen med kun Bunna-fat, vet vi ikke ennå. 

Her er brukt 4 ex-sherry hogshead av amerikansk eik. Alle 4 fat ble fylt med newmake 10. des. 1990. 

Tappet på flaske 15. sept. 2016, 25 år og 9 mnd gammel 

Pris: 908,16, varenr.  86010407, 70 cl, 46 % 
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Amrut Raj Igala 

 
En nykommer fra innovative Amrut, Raj Igala - King of 

Eagles, er lagret i ex-bourbon fat 

Farge: Kobber 

Nese: Kremet fersken med en bølge av appelsin-

muskmelon og karamellmousse. 

Smak: Først fruktig og en miks av søtt og salt med litt 

sitrus som heller mot appelsin. Litt fet og tyktflytende . 

Så en blanding av fersken og honning i en perfekt miks. 

Til slutt litt sort pepper.. 

Ettersmak: Lang, herlig søt finish, så tørr og litt røyk. 

Pris: 471,85, varenr.  86010466, 70 cl, 40 % 
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The Glover 18 YO by Adelphi 

En blend av maltwhiskyer fra Hanyu (Japan), Longmorn, Glen Garioch, Glenrothes, Highland Park og 

flere. Blended av Alex Bruce og Charlie MacLean. Laget til minne om den "skotske samuraien" 

Thomas Blake Glover, den første ikke-japaner som ble tildelt utmerkelsen "Order of the Rising Sun" 

og ble første leder av Japan Brewery Company 

Farge: Modent korn i solskinn 

Nese: Rik frukt - moden pære, saftige røde epler, kirsebær, appelsinjuice - på en base av 

vaniljesvamp, spres med jordbærsyltetøy og pisket krem 

Smak: En søt smak, med sjokolade og kokos (Bounty). Vann introduserer moden ananas og Szechuan 

pepper (både krydret og munn-kjøling). Parma-fioler i utviklingen. Mangfoldig og eksotisk 

Pris: 1 450,00, varenr.  86010484, 70 cl, 48,6 % 
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Adelphi Selection Glen Elgin 1995 20 yo #3228 

Destillert i 1995 på Glen Elgin, tappet sommeren 2016, 20 yo. Fatet ga fra seg 255 fl 

Farge: Lys gyllen 

Nese: Svakt sitrus (sitronsaft, myk sitronkake), mandelflak 

, et snev av stearin og et hint av røyk 

Smak: Stor og glatt; søtere enn nesen, med mandarin og 

treaske i avslutningen. Vann flater aroma litt; smaken har 

nå en skarp kant i seg etter den søte starten. Kritt når den 

får utvikle seg. 

Pris: 1 291,87, varenr.  86010485, 70 cl, 49,3 % 
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Og så kommer vi med øl  Denne kommer på Vinmonopolet i partiutvalget fra januar. Vi har den på 

lager fra ca 1.12. 

Vato Loco West coast IPA 

Overgjæret, tilsatt humle etter hvert, modnet i 6 uker før tapping 

Pris: 50,12, varenr.  86010487, 50 cl, 6,5 %. Salgsenhet er kartong med 20 fl, pris 1 002,04 
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Siorsan-drinken 

Denne gangen ikke en vanlig drinkoppskrift, men litt info om Darnley’s View Gin 

 

 

 

 

 

 

Darnley’s View Spiced Gin uses a distinctive blend of 10 botanicals that are often associated with the 

autumn and winter seasons including cloves, cinnamon, ginger and nutmeg. These spices warm the 

palate which is exactly what you want when the temperature is dropping outside!  

 

 

 

 

 

Moving into the colder months your customers might be looking for a different way to enjoy their gin, this might 

mean a stronger cocktail or a hot serve. 

 

If you’re using our Spiced Gin in your drinks menu over the festive season or are looking for some ideas to pass 

on to your customers then we’ve pulled together four suggested serves for Darnley’s View Spiced Gin to get the 

ideas going. The recipes can be found on our website www.darnleysview.com 

  

http://www.darnleysview.com/
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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 
BenRiach-glass å nyte din BenRiach-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
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