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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 1.9.2016 frem til ny
prisliste foreligger,

Denne gangen med nyheter fra:

Og flere oppskrifter 
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Høstnytt
Her kommer litt nyheter som kommer på lager i
uke 36.

Nytt fra BenRiach
2 helt nye fra BenRiach kommer, samt at vi får inn påfyll av
tidligere lanserte.

BenRiach 17 YO Pedro Ximenez Finish
Nykommeren erstatter BenRiach Pedro Ximenez Sherry
Wood Finish (86010077) som vi gikk tom for i mai.
Modnet i tradisjonell stil i amerikanske ex-bourbonfat,
deretter i ex-Pedro Ximenez sherryfat fra bodegaene i
Jerez de la Frontera i Andalucía, Sør-Spania. I siste
modningsperiode kom mange interessante egenskaper
som er spesifikke for Pedro Ximenez cask
Farge: Skinnende polert mahogni
Nese: Kremet krydder, sjokolade og sukkerbelagte
mandler flyter over søte sultanas og mørk fruktkake.
Smak: Mørk sjokolade og nykvernede kaffebønner med
søte dadler og fersk fiken. Herlig, pepper, gammel eik og
sigarboks, mer krydder i avslutningen.

Pris: 849,35, varenr. 86010476, 70 cl, 46 %
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BenRiach 21 YO Tawny Port Finish
Nykommeren erstatter BenRiach 15 YO Tawny Port Finish
(86010255) som vi har noen få igjen av på lager.
Modnet i tradisjonell stil i amerikansk bourbon fat, er
denne whiskyen deretter avslutningsmodnet i gamle
Tawny Port-fat, hentet fra Douro-regionen nord i Portugal.
Farge: Rikt rav med kobberglød
Nese: En perfekt balanse mellom friske tyttebær og varm
hvitpepper utvikler seg til en kombinasjon av
bringebærterte og kokte godteri.
Smak: Deilig ristet eikekrydder og hint av appelsinskall
utvikler seg til en livlig kontrast av rød villbærkompott og
sure kirsebær, etterfulgt av en rik stuet byggkarakter.

Pris: 1 216,97, varenr. 86010477, 70 cl, 46,0 %
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Fire nyheter fra Vintage Malt sin augusttapping
Coopers Choice Ledaig 2002 14 yo #0158
Destillert feb 2002, lagret i 14 år på en ex-bourbon
hogshead nr 0158. Tappet aug 2016
Nese: Røyk og sjøvann. Aske, kull og tjære
Smak: Sot og saltvann. Hint av sitrus. Søt torv og
hint av frukt
Ettersmak: Røyk og krydder. God lengde.
Pris: 904,49, varenr. 86010479, 70 cl, 46 %

Coopers Choice Miltonduff 2009
6yo Port Finish #9304 Cask
Strength
Destillert nov 2009, lagret først på am. eik, så
avsluttet i en ex-port pipe nr 9304. Tappet på
fatstyrke aug 2016.
Nese: Vin. Bringebær og solbær. Vanilje
Smak: Rik og maltfull sødme. Mer frukt og
krydder. Jordbær
Ettersmak: Mer myk frukt. Tyggete og gir deg vann
i munnen.
Pris: 724,39, varenr. 86010481, 70 cl, 55 %
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Coopers Choice Cambus 1991 24
yo #79877 Cask Strength
Destillert sept 91, single grain, lagret i 24 år i en
ex-bourbon hogshead nr 7987. Tappet på
fatstyrke i 2015.
Nese: Massevis av vanilje, etterfulgt av grønt
eple. Klyper med ingefærpulver. Bølger med
grønn te, aprikoser.
Smak: Hint av eple og vanilje. En fin sødme med
gul fruktkompott.
Ettersmak: Varme krydder blandet med frisk
mynte. Ingefær kommer, stadig mer intens
krydder.
Pris: 1 082,50, varenr. 86010482, 70 cl, 51,5 %

Coopers Choice Cameronbridge
1995 21 yo #11198
Destillert jan 95, single grain, lagret i 21 år i en
ex-bourbon hogshead nr 11198. Tappet aug
2016.
Nese: Kokos og vanilje. Furu og lette frukter.
Smak: Mer kokos og krydder. Epler, vanilje,
melon og mer furu.
Ettersmak: Medium lengde, sitron.
Pris: 886,10, varenr. 86010483, 70 cl, 46 %
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Siorsan-drinken
Grumpy Svenske (Swedish sour)
New York sour alternativ versjon
En spennende vri på den kjente klassikeren Whisky sour. Vi bruker whisky i vår versjon for å gi den
kompleksitet og noter av fruktighet og eik. Svenska Eldvatten sin PX sherry gir ytterligere deilige
smaker.
Glass: Rocks
Ingredienser:
4 cl Adelphi Private Stock
2 cl sukkerlake
2 cl ferskpresset sitron juice
3 cl Svenska Eldvattens PX fra ex-whiskyfat
Garnityr: et cocktail bær.
Ha i alle ingrediensene utenom SE sherry i en shaker. Bruker du egg må du
tørrshake, altså shake uten is først. Dette er for at eggehviten ikke skal skille seg.
Ha deretter is i shakeren og shake på nytt. Sil over i et
rocksglass fyllt med is. Bruk en skje og varsomt tilsett
Sherryen fra Svenska Eldvatten slik at det legger seg på
toppen!
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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

Daracha Siorsan – september 2016

Sigurd Olav Belsnes

Side 7

