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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 1.6.2016 frem til ny prisliste 
foreligger,  
 

 

 

Denne gangen med nyheter fra: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og flere oppskrifter  

 

 

http://www.daracha.no/siorsan
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Nytt i sommer 
 
Her kommer litt nyheter på julislippet til Vinmonopolet. De 2 fra Adelphi kommer det 
ikke mange flasker av, og siden Vinmonopolet har satt Vinhuset i en egen kategori, siden 
de fleste av varene deres er varer fra oss, spiller ikke tidsfristene ved lansering noen 
rolle i det hele tatt. All bestillingene fra lanseringen i juli kommer samlet til Vinhuset 
tirsdag 5. juli kr 13:00. Men sender du en epost til bestilling@daracha.no, når du har 
bestilt hos Vinmonopolet, skal vi gjøre det vi kan for å prioritere de vi vet har bestilt. Du 
må angi hvilken butikk du har bedt om levering i, siden vi ikke ser navnet til kundene på 
kundeordrer fra Vinmonopolet. 
 
Vi får også 1-2 kasser av hver av nyheter fra Vintage Malt. Disse får vi så få av, at vi 
dropper bestillingsutvalget, så her må du fylle ut skjema og sende til spesialbestilling på 
Vinmonopolet. 
 

Julilanseringen på Vinmonopolet 
 

BenRiach Cask Strength Batch 1 
 
Den første i en serie med cask strength tappinger fra BenRiach, batch 1 
 
Cask Strength varianten er planlagt skal være et standardprodukt i 
serien Limited Release. Batch-nr kommer naturlig nok til å bli nytt 
hver gang, det kan også være at alkoholstyrken kommer til å 
variere fra batch til batch.  
 
Batch 1 ble på 57,2 %. Den er i klassisk BenRiach-stil, helt naturlig, 
ingen kjølefiltrering eller tilsetninger. En kremete delikat smak og 
aroma som fanger BenRiach-karakteren med kombinasjonen av 
vanilje, frukter og søtt bygg.  
 
Farge:  Skinnende høstgul med stikk av kobber 

Nese: Søt ristet eikekrydder er vevd sammen med stekt 

frukthagefrukt påstrødd knust bygg. Svarte vaniljestenger 

og, kokosflak 

Smak: Et utmerket eksempel på den deilige BenRiach 

karakteren. Kremet lynghonning øst over en medley av 

epler, pærer og aprikoser. Subtile toner av det kandiserte 

skallet og frisk ingefær gir en delikat varme og fører til en 

klassisk kombinasjon av vanilje, ristet kokos og søt bygg i en 

saftig, fløyelsaktig finish. 

Pris: 1 040,00,  varenr.  5396401, 70 cl, 57,2 % 
  

mailto:bestilling@daracha.no
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Adelphi Limited Glenrothes 1991 25yr old Speyside #5119 
 

Destillert i 1991 på Glenrothes, lagret på en refill 

amerikansk eik ex-sherry hogshead. Fatet ga 140 fl da 

det ble tappet av Adelphi i 2016 

Farge:  gammel eik 

Nese: Sjokolade, honning og limemarmelade 

Smak: Som aromaen, pluss pepper. Rik avslutning 

                                                              
Pris: 2 990,00,  varenr.  5396201, 70 cl, 56,4 % 
 
 
 

 
Adelphi Limited Teaninich 1983 32yr old Highland #6744 

 

Destillert i 1983 på Teaninich, lagret på en refill 

amerikansk eik ex-bourbon hogshead. Fatet ga 

190 fl da det ble tappet av Adelphi i 2016 

Farge:  Bronse 

Nese: Marsipan, ansiktskrem, røy og polert 

gammelt møbel 

Smak: Som aromaen, pluss pepper. Tørr 

avslutning 

  
 

                                                             
Pris: 3 400,00,  varenr.  5396301, 70 cl, 50,8 % 
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Fra 20.6 på spesialbestilling 
 
Coopers Choice Ben Nevis 1996 19 
yo Port Finish 
En flott single malt som har fått seg en god 

avslutning på et godt portvinsfat. 

Farge:   

Nese: Bringebær. Fruktsalat. Portvin. 

Karamellsødme 

Smak: Sommerfrukt og maltsødme. Lyse druer, 

epler og krydder. Myk, glatt og appetittvekkende. 

Ettersmak: Fin lengde. Mer frukt med en touch 
av røyk 
                                                             
Pris: 1 600,00,  varenr.  5425501, 70 cl, 46,0 % 

 
 
 
 
 

 
 
 
Coopers Choice Deanston 2006 9 yo 
Sherry Finish 
Fra et av de mindre kjente destilleriene, i hvert fall i 

Norge. Det startet opp som destilleri i 1965, og 

bygningene ble tidligere, fra 1785, brukt som 

bommulsmølle og veveri. 

Farge:   

Nese: Appelsiner og lette noter  av sherry. Vanilje og 

vaniljesaus. Mer frukt 

Smak: Myke krydder og frukt. Epler, rosiner og vanilje. 

Hint av gress og karamell 

 Ettersmak: Middels lang. Mer frukt og milde krydder 
 
                                                             
Pris: 985,00,  varenr.  5425801, 70 cl, 46 % 
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Coopers Choice Garnheath 1986 28 yo 
Denne kommer fra destilleriets siste produksjonsår. 

Møllkulene ble funnet frem i juli 1986. Single grain. 

Farge:   

Nese: Vanilje, kokos og krydder. Eik og hint av bourbon  

Smak: Mer kokos og honning. Milde krydder. Bourbon og 

frukt. Søtt korn 

Ettersmak: God lengde. Eikete vanilje 

 
                                                             
Pris: 2 100,00,  varenr.  5425401, 70 cl, 48,5 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Coopers Choice Ardmore Heavily Peated 
Dette er NAS, som  mange hater betegnelsen på, men de har 

nok ikke smakt den  

Farge:   

Nese: Kraftig røyk og alkohol. Toner av vanilje og strå, ung 

søt malt og kaffe. 

Smak: Mye vanilje, mye røyk, mer søt malt og litt honning 

Ettersmak: Mer røyk og vanilje. En touch of tobakk 
 
                                                             
Pris: 930,00,  varenr.  5425701, 70 cl, 46 % 
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Coopers Choice Glen Esk 1984 31 yo 
Dette destilleriet har vært kjent med mange navn; 

Hillside, Glenesk, Highland Esk, Montrose, North Esk, og 

har i perioden vært grain destilleri, maltdestilleri, og 

begge deler. Da de produserte, gikk store deler av 

produksjon med til å lage VAT 69. I 1992 var det slutt, da 

ble bygningene revet. 

 

Farge:   

Nese: Gress og olje. Fruktskall, epler og valnøtter 

Smak: Hint av sitron og modne epler. Krydder og mer 

frukt. Touch av honning 

Ettersmak: Tørker litt. Mer sitron og krydder 
 
                                                             
Pris: 3 300,00,  varenr.  5425601, 70 cl, 50 % 

 
 
 
 

 
Coopers Choice Lochside 1967 49 yo 
 

Her kommer ennå en fra et forlengst nedlagt destilleri. De 

stengte ned i 1992. Dette var et kombinert grain og 

maltdestilleri.  

 

Farge:   

Nese: Honning og frukt. Aprikos og mandariner. Minner 

om en fruktkurv 

Smak: Mandariner og honning. Fruktkjøtt og krydder. 

Drueskall og mer honning. Flere florale notater og rik malt. 

Hint av lett krydret. 

Ettersmak: Delikat og svært godt balansert. Mer krydder 
og frukt. 
 
                                                             
Pris: 4 750,00,  varenr.  5426001, 70 cl, 40,5 % 
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Coopers Choice Bunnahabhain 2001 
14 yo 
En flott Bunna som har fått godgjøre seg på et godt 

sherryfat. 

 

Farge:   

Nese: Mørk sjokolade. Tørr sherry. Hint av lær 

Smak: Appelsinskall. Rik frukt. Touch av anis. Mange 

lag og vakker kompleks 

Ettersmak: Tørr kvalitetssherry. God lengde. 
 
                                                             
Pris: 1 400,00,  varenr.  5425901, 70 cl, 46 % 

 
 
 
 
 
 
 
Coopers Choice Croftengea 2006 10 yo Heavily Peated 
 

Croftengea er en kraftig røyket fra Loch Lomond Distillery. 

 

Farge:   

Nese: Torv røyk. Bondegårdsaromaer. Jod 

Smak: Litt fet. Pepperaktig tørrhet med en god trøkk av torv. 

Søt malt. Jod og havsalt. 

Ettersmak: Torv igjen. Asken fra en brann. 
 
                                                             
Pris: 1 025,00,  varenr.  5426101, 70 cl, 46 % 

 
De fra Vintage Malt i Coopers Choice serien, bestiller du hos 

Vinmonopolet med skjemaet du finner her. 
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BenRiach Peated Quarter Casks 
 
Denne unike single malt er destillert fra røyket maltet bygg og har blitt fullstendig modnet i Quarter 

cask. Et mindre fat åpner for mer samhandling mellom treet og spriten, noe som gir whiskyen en stor 

dybde i smak og aroma, over kortere tid enn i normale fat. Tappet på 46%, ikke kuldefiltrert og med 

kun naturlig farge, er dette en ekstraordinær ,"full-flavored dram". 

Farge:  Lys sommergylden 

Nese: Elegante bølger av trerøyk som intensiveres til brenning av lyng med en deilig bidrag av moden 

frukthage frukt. Subtile hint av fersken, kanelsukker og en liten urtenotat av ferskt bygg gir en ekstra 

kontrast til den unike, rike torvkarakteren. 

Smak: Intens torvrøyk går over til ulmende glør av torv innsatt med grønne pærer og noter av 

nektarin. Nøttete eik og vanilje kombinert med et snev av hvit pepper og en twist av kalk for å gi en 

skarp, røykfylt avslutning. 

                                                             
Pris: 970,00,  varenr.  5426201, 70 cl, 46 % 

 
De fra Vintage Malt i Coopers Choice serien, og 

Quarter Cask BenRiach, bestiller du hos 

Vinmonopolet med skjemaet du finner her for 

Coopers Choice og her for BenRiach ¼ . 

 

  

http://daracha.no/wp-content/uploads/1453-60_VMP.docx
http://daracha.no/wp-content/uploads/1461_VMP.docx
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Siorsan-drinken 

GIN FIZZ    

Gin Fizz er en velkjent frisk og enkel cocktail med en historie på over 100 år.  

Glass: Lite pjolterglass eller et vinglass. 

Ingredienser:  

4 cl gin, velg en av de på neste side 

1-2 ts melis 

Saften av en ½ sitron 

2 cl sukkerlake 

Eggehvite om ønskelig. 

Ingrediensene helles i en shaker med isbiter og shakes kraftig. Siles over i et glass med isbiter. Toppes 

deretter med Club soda. Drinken kan også serveres uten is i mindre glass. OBS. Om du bruker 

eggehvite må du først shake ingrediensene UTEN is, før man deretter tilsetter is og shaker en gang til. 

Dette gjøres for at eggehviten ikke skal skille seg.  

Om du ønsker litt mer smak og gjerne en 

annen vri kan du smaksette med litt likør. 

Bruk da en del likør og to deler gin. 

Garnityr: Lime eller sitronskall twist. 

Mynteblader. 

Eller det du selv ønsker.  
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Siorsan-drinken 

GIN FIZZ    

  

Friskhet 

Krydder krydder og fylde 

Eiketoner og kompleksitet Kraftig 

Mykhet 
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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
mailto:salg@daracha.no
mailto:salg@daracha.no
http://www.daracha.no/

