Siorsan 2017-02 H

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 fra Vinhuset eller Daracha ekskl. mva. Prisene er gyldige fra 1.2.2017 frem til
ny prisliste foreligger, Varene kan også bestilles hos din lokale Servicegrossist. Disse har selvstendig
prisfastsetting, så prisene hos disse vil variere.

Nyheter og Festivalnytt
Lørdag 18. mars er vi på plass under NMWL Fredikstads Whiskyfestival. Her finner du mer informasjon om
festivalen.
Vi stiller med masse produkter for smaking. Kommer du?
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Februarnyheter
Det kommer 2 nye fra Hven, samt at vi fyller opp lageret med de andre.

Tycho's Star
Urøykt Pale Ale malt, sjokolademalt og kraftig røykt whiskymalt, gjær og vann. Lagret på fat av 3
eiketyper, Quercus Muehlenbergii, Quercus Petrea og Quercus Robur. Hele prosessen økologisk
sertifisert.
Farge: Gylden
Aroma: Herlig fruktighet balansert med mykt
røkpreg. Kompletteres med kokos og mandel.
Med vann kommen litt fra sjokolademalten og
røken blir litt rundere. Fruktigheten dempes og
går mot modne epler og litt lakris. Honning og
cola, søt vin og en våt sommerbrygge
Smak: Frisk, tydelig røkighet, malt, sødme fra den
amerikanske eiken balanseres med bitterheten
fra den franske.
Ettersmak: Balansert med middels lang
ettersmak, myk oljeaktighet

Pris: 568,81, varenr. 86010538, 50 cl, 41,8 %
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Spirit of Hven Navy Strength Gin
Navy Strength, eller 100 proof (UK), må ikke forveksles med 100 US proof. 100 UK proof var grensen
for når spriten kunne antennes og kunne tenne kruttet som også var i tønner om bord. Om spriten
var sterkere enn 57,1 % ABV, kunne den antenne. Grensen ble da satt til 100 proof for hva som var
lov å ha med i tønner om bord i skip fra Royal Navy.
Hvete, bygg, rug, krydder og urter. Brygg fra hvete, korn og rug destilleres til 96 % og lagres i 2 år på
eikefat. Tilsettes så krydder og annet som ligger 1 døgn. Ny destillasjon med flere ingredienser.
Farge: Klar
Aroma: Enebær og sitrus, vanilje og lakris.
Urter og koriander
Smak: Kraftig, men snill. Lakris, syre og sødme
fra eikefatene.
Ettersmak: Lang ettersmak

Pris: 510,89, varenr. 86010539, 50 cl, 57,1 %
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Siste sjanse?
BenRiach gjør noen justeringer i vareutvalget sitt. Noen av de som utgår, og erstattes med
nykommere i løpet av året, har vi litt igjen av på lager, men får sannsynligvis ikke tak i flere
av disse. Noen av de er heller ikke presentert i Siorsan tidligere, sikkert fordi vi hadde hatt de
i utvalget vårt lenge, før vi begynte å skrive Siorsan.

BenRiach 16 YO
Maltet bygg, gjær og vann. Laget i klassisk Speyside-stil.
Farge: Gyllen
Aroma: Honning, vanilje, florale toner med innslag av kremnoter.
Smak: Fyldig. Rik honning, vanilje med kremet preg. Krydder, toffee, epler
samt lette sherryovertoner.
Ettersmak: Frukt, karamell og noe sitrus i smaken. middels lang, fruktig
ettersmak med et svakt salt- og sitruspreg.
Pris: 657,30, varenr. 86010009, 70 cl, 43 %

BenRiach 20 YO
Maltet bygg, gjær og vann. En flott single malt med
en elegant fyldig smak og aroma. 20YO skildrer
virkelig en "Classic Speyside"-stil fra BenRiach
Farge: Gyllen
Aroma: Krydder, nøtter, honning, vanilje. Floralt
preg. Fruktig med velbalanserte eiketoner.
Smak: Fyldig. Rik honning, vanilje med eple preg. Krydder, sjokolade og
nøtter.
Ettersmak: Middels lang ettersmak av søtlige frukter med et svakt saltpreg.
Pris: 914,63, varenr. 86010010, 70 cl, 43 %

Daracha Siorsan –2017-02 H

Side 4

Siorsan 2017-02 H

BenRiach 12 YO sherry matured
Maltet bygg, gjær og vann. Denne rike, aromatiske whiskyen har blitt skapt
ved å blande whisky modnet i Oloroso og Pedro Ximenez Sherry Butts hentet
fra Jerez, Sør-Spania. Tappet på 46%, ikke kaldfiltrert, ikke tilsatt farge.
Farge: Dyp gyllen og bronse
Aroma: Flott aroma av mørk sjokolade,
rosiner, krydrede frukter og kaffe. Masse
aroma.
Smak: Kombinasjon av sjokolade, kaffe,
vanilje og krydret frukt. Kompleks, lang
avslutning.
Pris: 566,63, varenr. 86010048, 70 cl, 46 %

BenRiach Septendecim 17 YO
peated malt
Maltet bygg, gjær og vann. Ikke kaldfiltrert,
ikke tilsatt farge. Kraftig røyket, lagret på ex-bourbon. En med den
gamle klassiske Speyside-stilen.
Farge: Lys, rik gullfarvet.
Aroma: Søt honning og røkpreget, røstede nøtter og eple.
Smak: Fyldig honningsødme, røket, nøtter, rosiner og lær.
Ettersmak: En ekte tungvekter, som gir et varig inntrykk på ganen.
Pris: 738,72, varenr. 86010084, 70 cl, 46 %
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BenRiach Authenticus 25 YO
Maltet bygg, gjær og vann. Ikke kaldfiltrert, ikke tilsatt farge. Den eldste
av de røykede standardtappingene av whisky 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.
Pris: 1 882,00, varenr. 86010109, 70 cl, 46 %
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Hvordan denne herlige røykfylte saken fra Vintage Malt har sneket seg unnå å bli nevnt i
Siorsan er egentlig en gåte, lillebroren på 40 % er nevnt.

The Ileach Islay Single Malt Cask Strength Scotch Whisky
Maltet bygg, gjær og vann. Kommer fra et hemmelig
destilleri på Islay 
Farge: Lys kobber
Aroma: Rik torv med phenol preg.
Smak: Bittersøt kombinasjon av olje, torvrøyk og bygg.
Pris: 601,12, varenr. 86010039, 70 cl, 58 %
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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.
Nå har vi også fått inn lokk til glassene.
Oppdaterte priser finner du til enhver 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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