Siorsan 2019-02 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
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 1.2.2019 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/wpcontent/uploads/Darachas-little-red-2019-01.pdf. Leses greiest hvis du laster den ned, og åpner den i en
pdf-leser i 2 side visning.

Nye på lager i februar

Mange nye single cask tappinger fra Coopers Choice, faktisk også en tapping av et Tomatinfat vi tok inn flere fra, da vi oppdaget det stod noen igjen i Glasgow. Samt påfyll av begge
Ileachene.

Ny whiskyfatlagret stout
Noen av dere fikk sikkert tak i tappingene som ble gjort av Bruichladdich 2005 #523 eller
Lochindaal 2010 #4364. Da disse to fatene ble tømt, ble de hentet av David MacDonald fra
Spey Valley Brewery, som hadde forberedt en batch med Imperial Milk Stout. Batchen er for
lengst fylt på fatene, og tappet rundt påsketider. Alt fra disse fatene har vi førsterett på, så hvis
du vil ha tak i noen kasser, er det bare å gi en lyd. Mer detaljer om pris og hvilken
flaskestørrelse de blir tappet på, kommer til de som er interessert.
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Coopers Choice Laphroaig 1990
28yo ex-bbn #10869
Destillert på Laphroaig i okt. 1990, tappet i
2019 etter 28 år. Modnet i et ex-bourbonfat nr
10869, som ga fra seg 228 fl
Farge: Blekt gull
Aroma: Antiseptisk og søt torvrøyk. Tjære,
tauverk og sjøluft.
Smak: Bandasjer og jordete torv. Tang og søt
malt.
Ettersmak: Mild og varmende. Torvaske, men
veldig glatt.

Pris: 4550,-, VH 86010785, 70 cl, 40,8 %

Coopers Choice Aultmore 2010 8yo
Muscat Finish #9527
Destillert på Aultmore i mai 2010, tappet i 2019
etter 8 år. Modnet i am. eik med avslutning i et exMuscatfat nr 9527, som ga fra seg 250 fl
Farge: Rik gylden rosa
Aroma: Kirsebærbrus. Knuste frukter. Druenoter
med roser og fersken.
Smak: Christmas Cake og tørkede aprikoser. Søt
og fruktig med toner av fløtekaramell.
Ettersmak: Mer fløtekaramell og frukt. Middels
lengde.
Pris: 695,-, VH 86010786, 70 cl, 54 %
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Coopers Choice Family Silver 2001
17yo firstfill ex-Oloroso butt
#VM31
Blended malt fra Speyside fra 2010, tappet i 2019
etter 17 år. Modnet i en firstfill ex-Oloroso sherry
butt nr VM31, som ga fra seg 330 fl
Farge: Mørk gylden brun
Aroma: Deilige aromatiske Sherry noter.
Christmas Cake, stuet frukt og mørk sjokolade.
Smak: Mer sherry og frukt. Rikt røykfylt krydder
og gammelt skinn. Appelsinlikør og rosiner.
Ettersmak: Lang og varmende. Mer krydder og
mørk sjokolade.

Pris: 835,-, VH 86010787, 70 cl, 44 %

Coopers Choice Ardmore PEAT &
FRUIT Pineau des Charentes Finish
#9522
Destillert på Ardmore, tappet i 2019. Modnet i
am. eik med avslutning i et ex- Pineau des
Charentes-fat nr 9522, som ga fra seg 340 fl
Farge: Rosa gull
Aroma: Røkt bacon og solbærsyltetøy.
Smak: Søt BBQ-glasert ribbe. Torvaske og
forkullede pinner. Sommerfrukt.
Ettersmak: Lang, søt og røykfylt.

Pris: 655,-, VH 86010788, 70 cl, 56,5 %
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Coopers Choice Glenglassaugh
PORT BOMB Port cask Finish
#9358
Destillert på Glenglassaugh, tappet i 2019.
Modnet i am. eik med avslutning i en ex-Port
pipe nr 9358, som ga fra seg 330 fl
Farge: Kraftig gylden rose
Aroma: Jordbær ostekake. Søtt krydder og
modne røde frukter. Appetittvekkende.
Smak: Hermetiserte jordbær. Karamell og
vaniljesukker. Snev av ingefær, krydder og søte
portvin. En søt oljete eksplosjon av portvin og
frukt.
Ettersmak: Lang og dvelende. For de med
smaken for det søte!

Pris: 650,-, VH 86010789, 70 cl, 55 %

Coopers Choice Glenturret 2010 8yo
Ruadh Maor Heavily Peated #176
Destillert kraftig peated på Glenturret i okt. 2010,
tappet i 2019 etter 9 år. Modnet i et ex-bourbonfat
nr 176, som ga fra seg 330 fl
Farge: Lyst gull
Aroma: Jordaktig torv. Grillet biff med pommes
frites. Røkt kjøtt.
Smak: Deilig søt røyk av tre. Bålaske og søt malt.
Vanilje. Snev av havsalt. Robust med mer røkt kjøtt.
Ettersmak: Fantastisk lengde. Varme bølger av
røyk og sot.

Pris: 720,-, VH 86010790, 70 cl, 57,5 %
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Coopers Choice Teaninich 2009 9yo
Sherry Finish #1
Destillert på Teaninich i apr. 2009, tappet i 2019
etter 9 år. Modnet i am. eik med avslutning i et exsherryfat nr 1, som ga fra seg 360 fl
Farge: Gylden brun
Aroma: Marsipan, overmoden frukt, dadler,
maltblokker og plommer.
Smak: Myke sherrynoter og krydder. Mer moden
frukt og rosiner. Appetittvekkende sødme.
Kirsebær. Spansk eik og tørket kokos.
Ettersmak: God lengde. Mer frukt og krydder.

Pris: 720,-, VH 86010791, 70 cl, 52,5 %

Coopers Choice Inchgower 2001 16yo
#3704
Destillert på Inchgower i apr. 2001, tappet i 2017 etter
16 år. Modnet i et ex-bourbonfat nr 3704, som ga fra seg
305 fl
Farge: Gull
Aroma: Pærer, ingefær og salt. Krydder og hint av urter
Smak: Sitrus, hint av voks og mer ingefær. Hint av
sjøsalt
Ettersmak: Krydder, tørker sakte

Pris: 999,-, VH 86010792, 70 cl, 46 %
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Coopers Choice Tomatin 2001 16
yo
Denne var det litt igjen av hos VMW, og vi
gikk veldig fort tom, så vi fikk tak i et par
kasser til.
Destillert på Tomatin i mars 2001, tappet i 2017
etter 16 år. Modnet i et ex-bourbonfat nr 1153,
som ga fra seg 320 fl
Farge: Blekt gull
Aroma: Bygg. Frokostblanding og vanilje
Smak: Søt, mellomkraftig kropp. Krydder og
frukt. Honning og vanilje
Ettersmak: Mellomlang i ettersmaken

Pris: 1059,-, VH 86010620, 70 cl, 52,5 %

Daracha Siorsan –2019-02 H

Side 6

Siorsan 2019-02 H

The Ileach Islay Single Malt Cask Strength Scotch
Whisky
Vi var akkurat gått tom, så påfyllet kom et par uker etter at siste flaske
forlot lageret.
Denne kommer fra et «hemmelig» destilleri på Islay. Ikke kuldefiltrert.
Tilsatt karamellfarge (E150a). Tappet på tilnærmet fatstyrke, ved 58 % i
hver batch.
Farge: Lys kobber
Aroma: Rik torv med phenol preg.
Smak: Bittersøt kombinasjon av olje, torvrøyk og bygg

Pris: 550,-, VH 86010039, EPD 4803383, 70 cl, 58 %

The Ileach Islay Single Malt Scotch Whisky
Vi var akkurat gått tom, så påfyllet kom et liten måned etter
at siste flaske forlot lageret.
Denne kommer fra et «hemmelig» destilleri på Islay. Ikke kuldefiltrert. Tilsatt
karamellfarge (E150a)
Farge: Lys kobber
Aroma: Rik torv med phenol preg
Smak: Bittersøt kombinasjon av olje, torvrøyk og bygg

Pris: 370,-, VH 86010038, EPD 4831335, 70 cl, 40 %
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Sistesiden
Du finner masse «greier» til den gode drammen din på websidene våre.
For mer info, send en epost til info@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:
9 cognac
18 gin
11 rom
1 tequila
1 akevitt
3 bourbon
over 150 skotske whiskyer, herav 1 som er brennevin pga. alder
52 andre whiskyer
2 vodka
3 sterkvin
4 øl
Av produktene er ca 130 single cask
ca 140 av produktene er tappet med fatstyrke

Med hilsen
Daracha AS

Nils A, Johannessen
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