
 

 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 distribusjonslisten. 
Tidligere utgaver av Siorsan finner du på http://www.daracha.no/siorsan 
 
Alle priser er salgspriser fra Vinhuset ekskl. mva. Prisene er gyldige fra 1.1.2019 frem til ny prisliste foreligger, Varene 
kan også bestilles hos din lokale Servicegrossist og de fleste også hos ASKO. Disse har selvstendig prisfastsetting. 
Prisene som er oppgitt her er ex. mva. pris fra Vinhuset. 
 
Vår lille røde bok om produkter, produsenter og annet, finner du her: http://daracha.no/wp-
content/uploads/Darachas-little-red-2018-03-final.pdf. Leses greiest hvis du laster den ned, og åpner den i en pdf-leser 
i 2 side visning. 
 

 

 

 

 

Nye på lager i januar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.daracha.no/siorsan
http://daracha.no/wp-content/uploads/Darachas-little-red-2018-03-final.pdf
http://daracha.no/wp-content/uploads/Darachas-little-red-2018-03-final.pdf


Bergen International Whisky & Beer Festival 

Det er tid for festival igjen. Denne gangen er det i Bergen, på Hotel Terminus i regi av The Tasting Room 

Vi kommer, og vi har med oss Brand Ambassador Fergus Simpson fra Duncan Taylor som holder en 

MasterClass. 

Her finner du både inngangsbilletter og masterclassbilletter. 

 

 

Om du har lyst på en prat med Fergus om noe ang 

baren din, har vi tid før festivalen åpner både 

fredag og lørdag, og evt. torsdag 

ettermiddag/kveld. Ring Nils på 92026777 eller 

Sigurd på 95139313 for avtale. 

 

 

 

  

http://thetastingroom.mystore4.no/


Fra Duncan Taylor får vi like over helgen inn Daracha’s 

utvalgte nr 5, samt noe gin som har vært lagret på ex-

BenRiach og ex-Caol Ila, og en skikkelig heftig Big Smoke. 

Big Smoke 60% 

En blend av maltwhisky fra Islay. Storebror til 46 % 

utgaven. Mer smak og røyk 

 

Farge: Lys strågul 

 

Aroma: Oljete, søt aske, høyloft, Germolene (antiseptisk 

krem) 

 

Smak: Lime, kiwi, druer, medisinsk, kremet, røyte 

muslinger og aske 

 

Ettersmak: Røyk, tykk og oljete, kiwi, melon, Salt, tørket 

appelsin og hint av chili og sjokolade 

 

Pris: 650,-, VH 86010761, 70 cl, 60 % 

 

Daracha's utvalgte – No 5 - Ardmore 

Octave 20010 8 yo 

Destillert på Ardmore i 2010, peated whisky, tappet fra fat nr 

1919799 etter 8 år i 2019 med de siste 9 mnd i Octave. 

Utvalgt i Huntly av Sigurd og Nils. Fatet tappet i serien 

Daracha's utvalgte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farge: 

Gylden 

 

Aroma: Røyk, krem og sitronskall 

 

Smak: Søt røyk, fruktkompott, røykte østers, kremfløte 

 

 

Pris: 739,-, VH 86010762, 70 cl, 52,1 % 

https://www.vinhuset.no/search?q=86010761
https://www.vinhuset.no/search?q=86010762


Duncan Taylor INDIAN SUMMER CASK STRENGTH GIN - ex Benriach 

Peated Cask 

Indian Summer Gin har modnet en 

stund i et fat som tidligere inneholdt 

BenRiach Peated whisky 

 

Farge: Gyllen 

 

Aroma: Frisk, lys, sitrondråper, 

honning og blomster. 

 

Smak: Ristet brioche, konserverte 

sitroner, friske urter og krydder 

 

Pris: 615,-, VH 86010763, 70 cl, 

56,3 % 

 

 

 

 

 

 

 

Duncan Taylor INDIAN SUMMER CASK STRENGTH GIN - ex Caol Ila Cask 
Indian Summer Gin har modnet en 

stund i et fat som tidligere inneholdt 

Caol Ila whisky 

 

Farge: Gyllen 

 

Aroma: Fruktsalat med fløte, 

stikkelsbær, vanilje og nøtter 

 

Smak: Kyst-, salt, sitron, menthol. 

 

Pris: 615,-, VH 86010764, 70 cl, 56,2 

% 

  

https://www.vinhuset.no/search?q=86010763
https://www.vinhuset.no/search?q=86010764


4 nykommere fra Hven kom denne gangen, samt påfyll med vodka og gin 

Hven Organic Aquavit 

Denne Aquavit er den eneste i sitt slag. Den er håndlaget med de beste sertifiserte organiske 

råmaterialene. De opprinnelige økologiske kornspriten får modnes på eikefat både før og etter siste 

destillasjon, sammen med blomster og krydder, noe som gir ekstra dyphet med toner av karamell og 

vanilje. Duften av nymalt kaffe lurer forsiktig bak de friske urtene, virkelig unikt. 

 

Den unike destillasjonsprosessen i de små kobberkjelene på Hven gir en søthet som sammen med de 

friske smaker resulterer i en kjærlig 

kombinasjon av varm sommerbris og nyklipt 

plen. 

 

Bare de aller beste økologisk dyrkede 

appelsiner og sitroner er valgt for å bidra med 

sin smak, og gir en oljete sitrus som holder 

sammen smaken, lukten og kroppen i spriten. 

Spirit of Hven Organic Aquavit kan serveres 

som en snaps til en kald forrett. Over is med en 

appelsinbåt eller hvorfor ikke bare rent i et 

glass med litt vann. Nyt den med noe salt mat. 

 

Dette er en unik Aquavit som gir deg en helt ny 

måte å se på smakssatt snaps, med myke 

aromatiske toner og lang ettersmak. 

 

Det endelige produktet uten kull- eller 

kjølefiltrering blir tappet på flaske på 

destilleriet ved 40 vol%, ingen fargetilsetning 

eller andre tilsetningsstoffer. Flaskene blir 

forseglet for hånd med voks. 

 

Hver flaske er nummerert og kontrollert før 

godkjenning 

 

Farge: Gylden 

 

Aroma: Kummin, bær fra Johannesurt, sitron-  

og appelsinskall, juleduft? 

 

Smak: Eik, pepper, krydder, vanilje, fudge og 

karamell, honning 

 

Ettersmak: Lang myk og lett ettersmak med 

honning 

 

 

Pris: 379,-, VH 86010771, VMP  9432802, 50 cl, 40 % 

  

https://www.vinhuset.no/search?q=86010771
https://www.vinmonopolet.no/p/9432802


Seven Stars No. 6:1 Mizar 

"Denne sjette whiskyen i Spirit of Hvens “Seven Stars” serie er en single malt whisky med et herlig tørt 

røykpreg. Velbalansert etter modning på Chateau Margaux-fat med svært høy andel Cabernet Sauvignon 

og krydret med Merlot, Cabernet Franc og Petit Verdot. Resepten er utfordrende med kraftig lakrisaroma, 

underbygget av en påtakelig tresødme som gir en lang sprudlende ettersmak.  

Denne Whiskyen har som sine forgjengere fått navn etter en stjerne i Ursa Major. Det sjette lyspunktet i 

asterismen er en dobbeltstjerne, der Mizar sammen med den noe svakere stjernen Alcor danner par. 

Etymologisk kommer navnet fra arabisk ئزر م ال [miʼzar], som betyr belte eller forkle. Mizar og Alcor 

kalles også populært for hesten og rytteren og har i mange kulturer vært ansett som en bra synstest. Sju 

har alltid vært regnet som et hellig tall og antikkens filosofer kalte de klassiske himmellegemene (de man 

kan se fra jorden uten teleskop) for de sju stjernene. De ga til og med navn til ukedagene. I 

Åpenbarelsesboken symboliserer stjernene de sju kirkene, årsaken til at vi fortsatt har sjuarmede 

lysestaker. Det finnes tre stjernekonstellasjoner som vi generelt benevner ”Sjustjernene”. Den første er de 

sju mest lyssterke stjernene i Ursa Major (Store Bjørn). Om man drar en tenkt linje fra stjernen Merak 

gjennom Dubhe og omtrent fem ganger avstanden mellom de to, så kommer man til Nordstjernen 

(Polarstjernen) som er den siste stjernen i Ursa Minor (Lille Björn). Den tredje er Pleiadene.  

Resepten for Mizar er 58,8% Lagermalt, 35,3% Røykmalt (38ppm) og 5,9% Sjokolademalt. Destillatet 

har fått modne mellom sju og ti år på; 64,7% 

Muehlenbergii eik fra Missouri, 23,6% Petraea eik fra 

Allier og 11,7% Robur fra Bourgogne. Whiskyen har 

blitt spleiset i sju Quercus Petraea eikefat på 225 liter 

som tidligere har inneholdt Chateau Margaux Premier 

Grand Cru. Ytterligere sju fat med samme innhold ble 

lagt til videre modning. Etter noen modifiseringer ble 

den sluppet i september 2018 under navnet Alcor. De 

tradisjonelle whiskyfenolene går bare opp til 20 ppm 

men i kombinasjon med fenolene fra Chateau 

Margaux-fatene øker totalen til 32ppm.  

Mizar er en herlig Single malt med smektende vinøse 

tanniner og krydret lakrisvanilje. Denne whiskyen er 

tappet på Hven ved 45%, uten kull- eller kaldfiltrering 

og uten farge eller andre tilsetningsstoffer. Den er 

økologisk sertifisert og naturlig, slik det skal være! 

Hver av de totalt 3760 flaskene er individuelt 

nummerert og voksforseglet for hånd. 

ORGANIC & ETHICAL TRADE CERTIFIED BY 

SE-EKO-01 

 

Farge: Polert mahogni 

 

Aroma: Søt lakris, vanilje, lett røyk, rosiner og kakao. 

Et hint av kamille som backes opp av fiol- og 

bananduft. Garvet lær og tørt røykpreg i bakgrunnen 

 

Smak: Potent med tydelig, men ikke overdådig 

røykpreg. Syrlighet og tresødme. Med vann avtar 

røyken og gir plass til sjokolade, kaffe, lakris, 

duggvått bladverk, grønn te og mentol. Markerte 

tanniner, fioler og vanilje 

 

Ettersmak: Lang ettersmak uten bitterhet. Når alkoholstyrken har roet seg gjenoppstår de vinøse tonene. 

Den mjuke men markerte oljetheten ligger framfor alt i ganen 

 

Pris: 719,-, VH 86010772, 50 cl, 45 % 

https://www.vinhuset.no/search?q=86010772


Seven Stars No. 6:2 Alcor 
Alcor er nummer 6 ½ i Spirit of Hvens “Seven Stars” serie. Det er den mest unike så langt blant utgivelsene. Den er et 

fantastisk giftermål mellom amerikansk og europeisk eik og presenterer en nydelig kombinasjon av tradisjonelle 

whiskylaktoner (estere) med herbal friskhet og yngre dynamisk og forlokkende vinfatkarakter. Whiskyen har en 

hypnotiserende duft- og smakspalett med en delikat balanse mellom friskhet og modenhet, sødme og syrlighet, bitterhet og 

tekstur.  

Denne Whiskyen har som sine forgjengere fått navn etter en stjerne i Ursa Major. Det sjette lyspunktet i asterismen er en 

dobbeltstjerne, der Alcor sammen med den noe sterkere stjernen Mizar danner par. Etymologisk kommer navnet fra arabisk   ار 

 som oversettes “Den Svake”. Mizar og [al-Khawwar] الخو

Alcor kalles også populært for hesten og rytteren og har i 

mange kulturer vært ansett som en bra synstest…både før 

og etter en whisky! Sju har alltid vært regnet som et hellig 

tall og antikkens filosofer kalte de klassiske 

himmellegemene (de man kan se fra jorden uten teleskop) 

for de sju stjernene. De ga til og med navn til ukedagene. I 

Åpenbarelsesboken symboliserer stjernene de sju kirkene, 

årsaken til at vi fortsatt har sjuarmede lysestaker. Det 

finnes tre stjernekonstellasjoner som vi generelt benevner 

”Sjustjernene”. Den første er de sju mest lyssterke 

stjernene i Ursa Major (Store Bjørn). Om man drar en tenkt 

linje fra stjernen Merak gjennom Dubhe og omtrent fem 

ganger avstanden mellom de to, så kommer man til 

Nordstjernen (Polarstjernen) som er den siste stjernen i 

Ursa Minor (Lille Björn). Den tredje er Pleiadene.  

Alcor var opprinnelig tenkt som en mer langvarig modning 

av Mizar på Chateau Margaux-fat. Uheldigvis ble ikke 

resultatet helt som vi håpet. Så for å forbedre oppskriften 

tilsatte vi whisky modnet på vinfat fra Italia, Oloroso 

sherryfat og Hven Vodka-fat. Sluttresultatet fikk vår 

Master Distiller til å gråte…gledestårer! Sammensetningen 

er den samme som for 6:1 Mizar: 58,8% lagermalt, 35,3% 

røykmalt (38ppm) og 5,9% sjokolademalt. Denne single 

malt whiskyen er en blanding av sju fat. Tre fat laget av 

Petraea eik fra Allier som tidligere inneholdt Chateau 

Margaux; ett fat laget av Faginea eik fra Portugal som 

tidligere ble brukt til modning av Oloroso sherry; to fat 

produsert av Muehlenbergii eik fra Missouri som ble brukt 

til å modne Hven Vodka; og ett fat av Burgundy Robur eik 

som ble brukt til modning av Maculan Torcolato. Alcor er 

sertifisert organisk og tappet ved 45% volumprosent, uten 

farge eller andre tilsettingsstoffer og heller ikke kull- eller 

kaldfiltrering. Alle flaskene er individuelt nummerert og 

voksforseglet for hånd 

 

Farge: Gammelt gull 

 

Aroma: Første smaksinntrykk er rosiner som 

følges opp av lakris og røyk. Fyldige nyanser av mørk sjokolade og kaffe kombinert med en distingvert 

duft av lær. Tørkede plommer i bakgrunnen. Moden og elegant og samtidig livfull 

 

Smak: Smaken er overraskende rund, selv ved 45%. Elegant bitterhet som ikke overmanner de søte 

eikelaktonene og tresødmen. Balansen lander midt bak på tunga. Smaken er søt og samtidig rik på tekstur 

og liv. God munnfølelse. Med vann utvikler de elegante tonene fra vinfatene seg og får danse intimt med 

urtene og kornet. Sammen skaper de en herlig fond av sjokolade, kaffe og lakris komplementert med 

bringebær 

 

Ettersmak: Lang ettersmak med mjuke tanniner. Søt, syrlig, rund og oljete. Perfekt til å balansere en 

espresso etter middag 

 

Pris: 719,-, VH 86010773, 50 cl, 45 %  

https://www.vinhuset.no/search?q=86010773


Hvenus 
"Hvenus Rye Whisky, 45,6 % vol (91,2 US proof & 79,8 UK proof) Spirit of Hven Distillery, Sverige. 

Individuelt nummererte flasker forseglet for hånd.  

Hvenus er en unik rugwhisky komponert av Master Distiller Henric Molin ved destilleriet Spirit of Hven. 

Elegant og fløyelsglatt, men samtidig sterk og smakfull. Hver batch består av 42 fat som blandes sammen, 

luftes og svært forsiktig filtreres før tapping ved 45,6% alkoholstyrke. Ikke kull-filtrert. Ikke tilsatt farge 

eller sukker, bare vellaget whisky modnet i de beste 

tilgjengelige eikefat (Quercus Alba) fra Amerika. 

Etter at fatene er blandet blir oppskriften: 78,6% 

rug, 11,9% hvete, 4,8% mais og 4,8% bygg. 

Fatmodningen tar tre til seks år, delvis i lagerbygg 

med kontrollerte klimaforhold.  

Hvenus har fått navnet fra sitt fødested (øya Hven 

mellom Danmark og Sverige) og planet nummer to 

fra sola. Navnet er også en hyllest til den 

amerikanske eika (-Us) fra Cuba, Missouri som har 

gitt sin sjel til denne whiskyen. Det er kanskje en 

pussig tilfeldighet at Venus har samme symbol som 

det alkymistiske symbolet for kobber (Cu). 

Astronomen Tycho Brahe som bodde på øya Hven 

gjorde nemlig grundige observasjoner av Venus og 

de andre planetene mellom 1576 – 1597. Kobber 

former det fermenterte kornet til sprit, som etter 

modning på eikefat blir til det flytende gullet som 

vi er så glade i. Venus er gudinnen for skjønnhet, 

begjær og suksess i romersk mytologi.  

 

Farge: Polert mahogni 

 

Aroma: Mørk sjokolade, toner av lufttørket 

forkullet amerikansk eik, mandler, gulrotkake, 

pepper, peppermynte 

 

Smak: Distinkte og stemte peppertoner med lette 

hint av peppermynte fra rugkornet utvikler seg 

sakte. Whiskyen er velbalansert med rund, glatt 

vanilje og duft av kokosnøtt fra hveten og maisen. 

Alt holdes sammen med elegante herbale og 

gressaktige toner fra det maltede bygget. Smaken er 

sterk men ikke overveldende. Den finner balanse midt frempå tunga og fremhever den kremete, 

søtpepperaktige rug-karakteren. Elegante bitre tanniner spiller på lag med reservert syrlighet og perfekt 

balansert alkoholstyrke.  

Med vann blir alkoholen tonet ned, hvilket fremhever de delikate herbale tonene fra kornet. Sjokolade, 

brent kaffe og vanilje åpner seg og viser en nydelig smakspalett med lavendel, tulipaner og nyper. I 

bakgrunnen hint av karri, lakris, barbecue, ristede valnøtter og varm sauna. Smaken er rund men samtidig 

dynamisk og spennende. Fyldig med en herlig balanse mellom tanniner og sødme 

 

 

Ettersmak: Lang ettersmak med lekne estere. Rund og oljete. God munnfølelse 

 

Pris: 489,-, VH 86010774, 50 cl, 45,6 % 

  

https://www.vinhuset.no/search?q=86010774


Spirit of Hven Organic Vodka 

Råstoffer: Økologisk hvete, gjær og vann. 

Håndarbeidsvodka med kun økologiske ingredienser, lagret 

på eikefat. Destillert i enkeltpanner av kobber 

 

Farge: Elfenben 

 

Aroma: Rund, kremet. Vanilje, lakris og hvete. Hint av 

kokos 

 

Smak: Oljet, vanilje. Sødme, korn og hint av pepper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris: 354,99, VH 86010391, VMP 2242502, 50 cl, 40 % 

 

Spirit of Hven Navy Strength Gin 

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: 475,-, VH 86010539, VMP 7411502, EPD 4831459, 50 cl, 57,1 

% 

  

https://www.vinhuset.no/search?q=86010391
https://www.vinmonopolet.no/p/2242502/
https://www.vinhuset.no/search?q=86010539
https://www.vinmonopolet.no/p/7411502/


 
Siorsan 2019-01 H 
 

Daracha Siorsan –2019-01 H Side 3 
 

Til slutt har vi 3 nye cognacer fra Cognac GROSPERRIN. Vi har også fått påfyll av MMC3. 

Cognac GROSPERRIN 12 ans Borderies 

 

Produsert og destillert med trefyring av to brødre som i dag 

er pensjonister. Produsert nærheten av Burie, i hjertet av 

Borderies. Bruker ikke tilsatt gjær, og bruker tradisjonelle 

metoder for forfedrene. Cognacen er ikke blandet. 

 

 

Farge: Lys amber farge (som all Grosperrin cognac, er den 

uten fargetilsetning og uten søtningsmiddel, som aldri har 

vært kjølefiltrert). 

 

Aroma: En veldig fin og frisk cognac, typisk for høylandet i 

Borderies regionen. 

 

Smak: Full av glatthet og eleganse. Livlig og direkte på 

ganen, ikke så veldig lang på grunn av alderen, men godt 

balansert.  

 

 

Pris: 1099,-, VH 86010776, VMP *, EPD *, 70 cl, 53 % 

 

 

 

Cognac GROSPERRIN N°69 Fins Bois 

Vinmarker i kalksteinsskråningene ved Vars, hundre 

meter høye. Destillert mer enn 36 år før tapping. 

Batchen består av flere fat. 

 

Farge: Amber farge, høylys av gammelt gull. 

 

Aroma: Mineralske og fruktige toner. En elegant lukt. 

 

Smak: Forsiktige, salte og mineralske noter, diskret hint 

av kandiserte frukter. 

 

 

 

 

 

Pris: 2799,-, VH 86010777, VMP *, 70 cl, 55 % 

https://www.vinhuset.no/search?q=86010776
https://www.vinmonopolet.no/p/6986901/
https://www.vinhuset.no/search?q=86010777
https://www.vinmonopolet.no/p/3600201/


 
Siorsan 2019-01 H 
 

Daracha Siorsan –2019-01 H Side 4 
 

Cognac GROSPERRIN N°84 Borderies 

Et enkelt fat fra gården til en av de mest anerkjente personene i Cognac-verdenen. Tønne 

bygget av Taransaud Cooper. 

 

Farge: Farge av gammelt gull 

 

Aroma: Iris og fioler, men også kandiserte frukter (Clementin, aprikos). Glir over og blir mer 

mineralsk. 

 

 

Smak: Kompromissløst, fete teksturer støttet av presise og florale smaker fra skråningene av 

Borderies. 

 

 

Pris: 1839,99, VH 86010784, VMP 

*, 70 cl, 57,3 % 

  

https://www.vinhuset.no/search?q=86010784
https://www.vinmonopolet.no/p/3600201/
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Daracha Siorsan –2019-01 H Side 5 
 

Denne er på lager igjen, så får vi se om vi tok inn nok til at vi klarer å ha den på lager mer enn 

en uke denne gangen. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris: 565,-, VH 86010496, VMP 6986801, 75 cl, 

17,5 % 

 

  

https://www.vinhuset.no/search?q=86010496
https://www.vinmonopolet.no/p/6986801/
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Daracha Siorsan –2019-01 H Side 6 
 

Sistesiden   
Du finner masse «greier» til den gode drammen din på websidene våre. 
 
For mer info og bestilling, send epost til salg@daracha.no 
 
Litt info om de forskjellige destillerier, tappere og bryggerier, samt alle våre produkter med mer info 
og smaksnotater, finner du på daracha.no 
 

I skrivende stund har vi:  
11 cognac 
20 gin 
11 rom 
1 tequila 
3 bourbon 
over 170 skotske whiskyer, herav 1 som er brennevin pga. alder 
50 andre whiskyer 
Av produktene er over 150 single cask 
 
2 vodka 
6 sterkvin 
4 øl 
Over 120 av varene er tappet med fatstyrke 

 
 

Med hilsen 
 
Daracha AS 
 
 
 
Nils A, Johannessen      Sigurd Olav Belsnes 
 

 

http://daracha.no/destilleri/adelphi/
http://daracha.no/destilleri/amrut-distilleries-ltd/
http://daracha.no/destilleri/creative-whisky/
http://daracha.no/destilleri/hibernia-distillers-hyde-whiskey/
http://daracha.no/destilleri/la-gabare/
http://daracha.no/destilleri/new-world-whisky-distillery/
http://daracha.no/destilleri/spirit-of-njord/
http://daracha.no/destilleri/samaroli/
http://daracha.no/destilleri/smogen/
http://daracha.no/destilleri/speyside-distillery/
http://daracha.no/destilleri/svenska-eldvatten/
http://daracha.no/destilleri/vintage-malt/
http://daracha.no/destilleri/distillerie-warenghem/
http://daracha.no/destilleri/wemyss-malts/
http://daracha.no/destilleri/spirit-of-hven-backafallsbyn/
mailto:salg@daracha.no
http://www.daracha.no/
http://www.leswhiskiesdumonde.fr/

