Januar 2017-01 P

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 1.1.2017 frem til ny prisliste
foreligger, Nyhetene vil være tilgjengelig fra 13.januar.

Januarnytt
Fredag 13.! januar slipper vi en del nyhet i basis og partiutvalget.
Denne gang både whisky, øl, cognac og sterkvin
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Cognac GROSPERRIN 1989 Île d'Oleron
Destillert i en Charentaise Alambic. Lagret på fransk eik
Farge: Gammelt gull
Aroma: Søt og krydret aroma, toner av akasie og muskat
Smak: Konsistensen er veldig hyggelig, smidig og glatt, mer og mer
komplett. Den fruktige aromaer eksploderer, appelsinskall,
kandiserte aprikos, sviske i avslutningen
Ettersmak: Avslører salte notater, er vi virkelig på en øy! Ganske
rustikk karakter (veldig lette toner av druestilker). Ekstremt sjelden,
unik
Bestillingsutvalget fra 13. jan
Pris: 1 650,00, varenr. 6986601, 70 cl, 47,3 %

Cognac GROSPERRIN La Folle Blanche Grande
Champagne
100 % Folle Blanche. Destillert i en Charentaise Alambic. Lagret på fransk
eik
Farge: Lys
Aroma: Nesen er livlig, preget av friske druer, smør og lindhonning
Smak: Hint fra destillasjonen, forlenges med typiske florale hint av Folle
Blanche: iris, påskelilje, og deretter jasmin når vi lufter glasset.
Ettersmak: En godt balansert og myk finish, det er når Folle Blanche
eksploderer.

Bestillingsutvalget fra 13. jan
Pris: 925,00, varenr. 6986901, 70 cl, 43 %
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For noen av de som har jubileer i år kan kanskje disse to være aktuelle?

Cognac GROSPERRIN 1977 Grande Champagne
Destillert i en Charentaise Alambic. Lagret på fransk eik
Farge: Gammelt gull
Aroma: En sterk og godt strukturert nese med
"krystallinske" attributter av de beste Grande
Champagne Cognac, varm og fuktig kalkstein, gammelt
ranch-interiør
Smak: Angrepet er direkte og kraftig på ganen, plomme,
kandiserte frukter og tørr aprikossmaker. Gammel ranch
og antikke møbler
Ettersmak: Lang og frisk
avslutning
Bestillingsutvalget fra 13. jan
Pris: 2 450,00, varenr. 6987101,
70 cl, 52,7 %

Cognac GROSPERRIN N°67 Fins Bois
Destillert i en Charentaise Alambic. Lagret på fransk eik
Farge: Rav
Aroma: Rik og uttrykksfull nese, sopp, mokka, lakris
Smak: Kraftig og fet gane, snarere preget av kratt og lakrishint. Vakkert
krydret bouquet
Ettersmak: Finishen er god og rik, ganske skarp på grunn av eik. En svært
gammel, "komfortabel" samt presserende cognac
Bestillingsutvalget fra 13. jan
Pris: 2 650,00, varenr. 6987201, 70 cl, 49,3 %
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Cognac GROSPERRIN 2001 Fins Bois Organic Agriculture
Destillert i en Charentaise Alambic. Lagret på fransk eik. Fullt ut økologisk
Farge: Strågul
Aroma: Noter av ferskenskall og aprikos
Smak: Frisk og naturlig. Fruktig med komplekse florale
noter, appelsinzest, drue og krydder

Bestillingsutvalget fra 13. jan
Pris: 999,00, varenr. 6987002, 70 cl, 46 %
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Ardnamurchan Spirit 2016/AD
Den første ordinære tappingen fra Adelphi’s destilleri,
Ardnamurchan. Ennå ikke gammel nok til å bli kalt whisky, men
godt snop er det allerede blitt.
Halvparten røykt og halvparten urøykt bygg er brukt. Lagret i exsherry Octave-fat (PX og Oloroso) Blandet sammen og
avslutningslagret i nye ex-PX sherry butts i 2 mnd.
Farge: Dyp gyllen med innslag av rav
Aroma: Masse maritimt, bål i sjøkanten
Smak: Akasiahonning, salt karamell, søt tang og tare, chilipepper

Bestillingsutvalget fra 13. jan
Pris: 895,00, varenr. 6988101, 70 cl, 53,0 %
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The Kincardine by Adelphi
Maltwhisky fra indiske Amrut og skotske Glen Elgin og Macallan
Farge: Gyllen kobber
Aroma: "I starten krydret; en støvete krydderskuff av karrikrydder
og kardemomme; så fruktig, med hint av modne bananer, tørket
fiken, et nyåpnet glass Dundee-marmelade, grønt epleskall, sitron
ostemasse og hermetiserte tropiske frukter.
Hvit sjokolade og kokosiskrem i utvikling med litchi, melonballer
og sitrus-Brulée"
Smak: Nesten chili-krydder fra de høylandet ved Kerala, herdet av
fersk kokos, inkludert kokos, søte mot Tunnock's Snowballs med
svart kirsebær-cola.
Ettersmak: Black Forest Gâteau, nykvernet pepper og et hint av
sennepsfrø

Bestillingsutvalget fra 13. jan
Pris: 1 690,00, varenr. 6988801, 70 cl, 52,9 %
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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
Aroma: 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

Bestillingsutvalget fra 13. jan
Pris: 1 950,00, varenr. 6988901, 70 cl, 48,6 %
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Adelphi Limited Teaninich 1983 32 yo #6738
Destillert i 1983 på Teaninich, lagret på et ex-bourbonfat. Fatet ga 249 fl da det ble tappet av Adelphi
i 2016
Farge: Varm gyllen
Aroma: En distinkt gammeldags duft av vaniljestenger, stearin og gulvpolish med hint av limeskall og
appelsin. Når whiskyen åpner seg opp; en nyåpnet boks med tropiske frukter (melonballer og kiwi)
lagret i lang tid med en bakgrunn sotet røyk - bringer liv typiske blended whiskyer fra før 1970
Smak: Smaken bringer en herlig kremet konsistens med
nougat og mer sitrus skall.
Ettersmak: Blir kalkholdig i en myk, lang og kompleks
finish.
Bestillingsutvalget fra 13. jan
Pris: 3 000,00, varenr. 6988301, 70 cl, 45,6 %

Adelphi Selection Miltonduff 2007 9 yo
#800736
Destillert i 2007 på Miltonduff, lagret på et refill ex-sherry fat, tappet sommeren 2016 av Adelphi.
Fatet ga fra seg 236 fl
Farge: Lyst gammelt gull
Aroma: Kremet butterscotch, Werthers Originals, vaniljeis, så honning, sirupssvamp, drops med
kirsebærsmak.
Smak: Søt, sirupssvamp, Bakewell tart.
Ettersmak av melkesjokolade med mandler
(Toblerone). I likhet med vann, men noe
bitter.

Bestillingsutvalget fra 13. jan
Pris: 999,00, varenr. 6987401, 70 cl, 58,5 %
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Adelphi Selection Caol Ila 2003 13 yo #301264
Destillert i 2003 på Caol Ila, lagret på et refill ex-sherry fat, tappet sommeren 2016 av Adelphi. Fatet
ga fra seg 280 fl.
We find that Caol Ila is best tried young, or much older – in its youth and early teens it is full bodied,
powerful and rich. Like an older teenager, it can then fall asleep for a few years, blossoming into a
more complex mature young adult. This one definitely comes with youthful guise: coal tar soap,
carbolic, Savlon, lint bandages, fabric-disinfectant; also sweet tablet, fresh coffee, coffee grounds,
bitter chocolate; maritime notes, saline. More nose-cooling with water; beach bonfire, peanuts and
hazelnuts
Farge: Gyllengul
Aroma: Kull/tjære-såpe, fenololje, tekstilrens, fersk
kaffe, kaffegrut, bitter sjokolade; maritime hint.
Smak: Søt deretter tobakk/røykfylt, dvelende krydder.
Enda søtere med vann, urter, fortsatt røykfylt men mer
subtil. Spor av røykfylt (stekt?) hasselnøtter i
ettersmaken.
Bestillingsutvalget fra 13. jan
Pris: 1 250,00, varenr. 6987701, 70 cl, 58,9 %

Adelphi Selection Glen Garioch 1998 18 yo #3739
Destillert i 1998 på Glen Garioch, lagret på et 1st fill ex-sherry fat, tappet sommeren 2016 av Adelphi.
Fatet ga fra seg 241 fl
Farge: Dyp polert mahogny, litt gule stikk
Aroma: Rik og avrundet; lett nesetørkende.
Tørket frukt (sultanas, rosiner, fiken);
Marsalavin. Spor av nøtter (ristede mandelflak
). En brent litt bitter Sevilla appelsinmarmelade
i nesen
Smak: Glatt tekstur, munnfyllende, søtt og surt;
vin, sangria; tørr garvesyre, med litt pulverisert
ingefær. Går rett i mål i avslutningen.

Bestillingsutvalget fra 13. jan
Pris: 1 650,00, varenr. 6987501, 70 cl, 57,5 %
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Adelphi Selection Clynelish 1996 19 yo #11455
Destillert i 1996 på Clynelish, lagret på et ex-bourbon fat, tappet sommeren 2016 av Adelphi. Fatet ga
fra seg 273 fl
Farge: Dyp gyllen/rav
Aroma: Litt voks, støvete kommode, slukket bål,
appelsin, kokosnøtt og svamp
Smak: Lite voks, krem/smør, tykk, stearinlys. Søt
og fruktig, kokosnøtt
Ettersmak: Kokos. Amerikansk eik, bitter sitron,
voks og støv

Bestillingsutvalget fra 13. jan
Pris: 1 650,00, varenr. 6987801, 70 cl, 53,4 %

Adelphi Limited Cragganmore 1986 30 yo #1491
Destillert i 1986 på Cragganmore, lagret på et ex-bourbon fat, tappet sommeren 2016 av Adelphi.
Fatet ga fra seg 177 fl
Farge: Blek polert mahogny
Aroma: Ganske livlig. Rom - pære, eple,
grønn banan - Poire William; spor av
velbrukt lær. Vann bringer opp hard
bitter-søt sjokolade.
Smak: Fyldig. Veldig søt start, så litt surt.
Hint av kokos i ettersmaken. Blir mindre
søtt med vann og friskere.

Bestillingsutvalget fra 13. jan
Pris: 3 000,00, varenr. 6988401, 70 cl, 58,5 %
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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
Aroma: 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.

Bestillingsutvalget fra 13. jan
Pris: 1 750,00, varenr. 6987901, 70 cl, 49,3 %

Adelphi Ardnamurchan Glenborrodale Batch 3
En blend av flere maltwhiskyer
Farge: Gyllen
Aroma: Skall av sitrus med rom/rosin fudge.
Røyk fra leirbål
Smak: After Dinner sjokolade, rom/rosin fudge

Bestillingsutvalget fra 13. jan
Pris: 899,00, varenr. 6987601, 70 cl, 46 %
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Vinmonopolet ville ha polsk IPA til januarslippet. Vi meldte på denne, og den vant i blindsmakingen
med 49 andre. Så den er altså best i test i følgen Vinmonopolets sensoriske utvalg blant de 50 polske
IPA-ene de testet.

Vato Loco West coast IPA
Vann, maltet bygg, gjær og humle. Overgjæret, tilsatt humle etter hvert, modnet i 6 uker før tapping
Stil: IPA
Farge: Middels dyp gyllengul.
Aroma: Aroma preget av lyst malt, blomst, sitrus og urter,
innslag av fersk humle.
Smak: Ung, fruktig og kremet, preg av lyst malt og sitrus,
innslag av urter og blomst, god lengde.

Partiutvalget fra 13. januar.
Pris: 77,70, varenr. 6958602, 50 cl, 6,5 %
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Cognac GROSPERRIN Moûts Mutés au Cognac 1
Druejuice (væsken fra pressede druer) blandet med cognac.
Begge deler fra samme vinmark. Har lagt til modning i over 8 år
før tapping.
Farge: Gule strå
Aroma: Fruktig og mineraler
Smak: Glatt og litt søt smak. Fin og balansert syre. Stor
intensitet

Bestillingsutvalget fra 13. jan
Pris: 440,00, varenr. 6986701, 75 cl, 17,5 %

Cognac GROSPERRIN Moûts Mutés au Cognac 3
Vintage 1979
Druejuice (væsken fra pressede druer) innhøstet i 79 ble blandet med
cognac destillert i 78. Begge deler fra samme vinmark. Har lagt til
modning i over 36 år før tapping.
Farge: Gule strå
Aroma: Fruktig, elegant og bakverksbouquet
Smak: Ganen viser moden og deilig frukt, forsterket av store
mineralske hint. Veldig lite sødme. En bemerkelsesverdig syrlighet gir
MMC en kraftig kropp.

Bestillingsutvalget fra 13. jan
Pris: 675,00, varenr. 6986801, 75 cl, 17,5 %
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Til slutt en gammel traver fra BenRiach som av en eller annen grunn ikke har vært med før i Siorsan,
og nå går den snart ut, og blir erstattet av en eldre variant.

BenRiach Authenticus 25 YO
Ikke kaldfiltrert, ikke tilsatt farge. Den eldste røykede whiskyen fra BenRiach
Farge: Lys, varm rav/gull
Aroma: Elegant aroma av moden ananas, friske urter og torv. Kraftig
torvrøyk kommer. Fyldig og dristig.
Smak: Fin miks av torv og glør med urter som oregano, anis og sikori.
Søt honning gir en fin kontrast.

Bestillingsutvalget
Pris: 2 490,00, varenr. 144801, 70 cl, 46 %
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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 BenRiachglass 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
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