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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 
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 1.9.2019 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-2019-03-final.pdf. Leses greiest hvis du laster den ned, og åpner den 
i en pdf-leser i 2 side visning. Versjon 2019-04 er nesten klar, kom gjerne med tips om det er noe du vil ha 
med i den? 
 

 

Nye på lager i september 
 

Ukens nye på lager har noen sjeldenheter blant seg, som vi har veldig få flasker av, men fortsatt minst 

et par av hver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.daracha.no/siorsan
http://daracha.no/wp-content/uploads/Darachas-little-red-2019-03-final.pdf
http://daracha.no/wp-content/uploads/Darachas-little-red-2019-03-final.pdf
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Cognac GROSPERRIN N°28 Borderies  
Druebrennevin, Cognac Brut 

 

En Borderies Cognac fra 1928 

 

En del av Jean Grosperrins historiske Cognac de Collection er 

denne Grosperrin Borderies No. 28 Cognac. En veldig gammel 

Cognac, historien bak disse fatene er spesielt fascinerende. Den 

ble kjøpt fra enke etter en vinbonde i Borderies-regionen, i 

landsbyen Burie siden 1930. På nesten 100 år er det en veldig 

fin Cognac som kommer fra en terroir med et unikt rykte for 

fine Cognac. Med bare noen få dyrebare hektoliter igjen, går 

familiens arvinger i dag med stor forsiktighet for å bevare denne 

unike arven i dybden av deres Paradis av en kjeller.  

 

Farge: Glimrende gull og rav 

 

Aroma: Elegant, krydret, gurkemeie og kandisert ingefær. 

Overraskende frisk for en gammel Cognac. Delikat og ikke 

overveldende rancio. 

 

Smak: Oljet angrep, kraftig uten brenning. Krydret frukt og 

ingefær kommer gjennom, med en herlig rancio til slutt 

 

Ettersmak: Veldig lang avslutning 

 

Pris: 3320,-, VH 86010778, 70 cl, 53,8 % 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.vinhuset.no/search?q=86010778
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Amrut Greedy Angels 10 YO Peated Sherry Finish 2019 
Indisk whisky, Single malt whisky  

 

Amrut Master Distiller Surrinder Kumars nyeste kunstneriske kreasjon er nå klar til å se 

dagens lys, og vi presenterer, Amrut Greedy Angels 10 YO Peated Sherry Finish. Denne 

Single Malt-whiskyen (324 flasker over hele verden) er den andre utgivelsen av Greedy 

Angels 10YO og markerer også første gang vi har modnet en Peated whisky i 10 år i India. 

Prosessen begynte med å fylle den peata ny-spiriten, destillert fra 

skotske peated bygg, på firstfill PX-sherry butt der den lå i 7 år. 

Etter denne modningsperioden ble whiskyen overført til et ex-

bourbon-fat og et 100 liters refill virgin eikefat og ble modnet i 

ytterligere tre år. Her har vi fulgt en uvanlig prosess med å flytte fra 

ex-sherry til ex-bourbon, som normalt ville blitt gjort omvendt. 

 

The result is so gratifying, and one can witness a profile of 

peated whisky aged for over 30 years in the Scottish Isles, 

sier Ashok Chokalingam. This is made evident by the phenols 

which are absolutely soft and playing the hide and seek game 

while being punctuated by heavy sherry notes, and somewhat 

kneeled down by the impact of ex-Bourbon and virgin Oak 

maturation combine. The result is an essay in complexity, 

and one needs to really look deep down & under to 

appreciate the mystical complexity of this extraordinary 

single malt from the Amrut stable. 

 

Farge: Mahogny 

Aroma: Veldig intens, med mørk torvrøyk som 

gjennomsyrer aromaer av kakaopulver, eksotisk tre, tørket 

frukt (aprikos), valnøtt og lær 

Smak: Fokusert med litt garvestoff, sherryfatet har gitt fiken- 

og nøtteaktige noter, over et bakteppe av eik, tørket mango 

og rik torv 

Ettersmak: Veldig lang, utvikler seg på praliner, bærfrukter 

og subtile blomsternotater. Røyken holder seg i flere 

minutter. 

 

 

 

 

 

Pris: 6800,-, VH 86010864, 70 cl, 60 % 

  

https://www.vinhuset.no/search?q=86010864
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The TEN 2008 #5 Medium Sherry Edradour 
Skotsk whisky, Single malt whisky  

 

Destillert på Edradour i 2008. Denne femte "profilen" av The Ten-

serien er modnet i secondfill sherry-fat, og tilbyr en mer tidsriktig 

versjon av Sherry-fat og antyder mer sjokoladeaktige notater, mindre 

preget av rancio. 

 

Farge: Lys gyllen 

Aroma: En fruktig bouquet med sjokolade 

Smak: Rancio og sjokolade. Røde bær 

 

 

Pris: 599,-,VH 86010873, 70 cl, 40,1 % 

 

Amrut Two Indies Rum 
Rom, Mørk rom 
Denne utgaven er et resultat av to gamle kunster: 

destillasjonen i både pot still og kolonne still. 

Rom fra Amrut i India laget av 'Indian jaggery' 

og rom fra land i Karibien blandet sammen for å 

danne en vakker rom 

 

Farge: Dyp, polert gull 

Aroma: Frodig, kjøttfull. Den opprinnelige 

personligheten er formet av kvaliteten på 

guavaene, kakiene, Mirabelle-plommene, 

sitronene, Golden Delicious epler, ananas og 

kumquats. Det blir stadig mer lakris, sjokolade 

og krydret (nellik, muskatnøtt). Det er 

harmonisk, tett og balansert. 

Smak: Overbærende, silkeaktig. Angrepet er 

sammensatt av de samme krydder som er tilstede i nesen. Heftige blomster 

begynner å dukke opp (pepret rose, peoner, gardenia). Midt-ganen er frodig, 

sprudlende og bugner av bananer, ananas, pærer, Mirabelle-plommer og 

hvite rips. Enden av ganen minner om sukkerrør plantet i en litt fuktig jord. 

Ettersmak: Overbærende, balansert. Det blir mer raffinert når det kommer 

tilbake til sukkerrørets opprinnelse. Den vegetale personligheten kommer 

foran når den åpner seg for fersk tobakk og lindaromaer. Tilsatt deilig 

vanilje- og hint av rav. Det tomme glasset er gjennomsyret av lakris, 

bitumen, essensielle oljer 

 

 

Pris: 360,-, VH 86010874, 70 cl, 42,8 % 

 

 

 

 

 

 

https://www.vinhuset.no/search?q=86010873
https://www.vinhuset.no/search?q=86010874
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Amrut Greedy Angels 10 YO 2019 
Indisk whisky, Single malt whisky  

 

Dette mesterverket er laget med 100% unpeated 6-raders indisk bygg. 

Denne whiskyen er ren, har tilbrakt 10 år i ex-Bourbon-fat og viser 

Amruts signaturstil. Man kan være vitne til de gledelige tropiske 

fruktene som kokoneres i vanilje og karamell mens de blir kjærtegnet 

av eikete krydder. 

 

Amrut had worked extra hard for this, sier Ashok Chokalingam, 

Master Distiller, Amrut Distilleries. We are very delighted that we 

have managed to keep the tannins at bay which is a usual problem 

during maturation of whiskies in the tropic. The magic strength at 

bottling this time is 55% abv. observerer han. The angels of 

Bangalore live up to their fame, avslutter Ashok, this land can make 

whiskies that will amaze and stun you every single time 

 

Amrut Distilleries, kjent for å plassere indiske whiskyer på 

whiskykartet i verden, er nå i ferd med å få en spennende nyutgivelse 

'Greedy Angels Single Malt Whisky 10 YO' - den andre utgaven i 

2019. 

 

900 flasker er tappet på flaske og er nå på vei til de nordamerikanske, 

Australasia og europeiske markedene for å bli plukket opp av heldige 

kunder som kan legge hendene på dem innen midten av august! 

 

Style: En fruktig affære omhyllet av signatur Amrut-karakterer. 

 

Farge: Dyp gyllen 

Aroma: Mandel (kanskje marsipan), karamell, kokosnøttspon, 

vaniljestang, gylden sirup. 

Smak: Mandelkake, søt appelsin, fløtekaramell med fruktig 

hint, fløyelsaktig 

Ettersmak: Sitrus finish med et hint av Toffee og en forfriskende slutt. 

 

 

 

 

 

 

Pris: 5300,-, VH 86010876, 70 cl, 55 % 

  

https://www.vinhuset.no/search?q=86010876
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Og vi har fått påfyll på lageret av: 

Amrut 7 YO Double Cask 
Indisk whisky, Single malt whisky 

 

Amrut 7 yo 2009 Double Cask er en unik blanding av en ex-bourbon 

cask (N° 3452) og en ex-Pedro Ximénez  (N° 3803). Bourbonfatets 

sødme og generøsitet er forsiktig flettet sammen med Pedro Ximenez-

fatets intensitet. En perfekt balansert, og i begrenset opplag whisky - kun 

800 flasker 

 

Farge: Gylden 

Aroma: Rik honningprofil, vanilje, kake, floral, ananas, grapefrukt, 

banan, karamelliserte epler, eik og maltsukker 

Smak: Fruktsalat m ananas, papaya, mango og kiwi og lime. Kraftig, 

rund, vanilje og melis, krydder. 

Ettersmak: Lang og fruktig. Eik, kanel og pepper 

 

 

 

 

 

 

 

Pris: 1369,-, VH 86010535, 70 cl, 46 % 

 

Amrut Fusion 
Indisk whisky, Single malt whisky 

Ikke kaldfiltrert, ikke tilsatt farge. Indisk bygg og maltet bygg fra 

Skottland. Begge brukt til å lage destillater og modnet i over 4 år, før de 

er blandet, og modnet sammen i over 3 måneder før de blir Fusion. 

 

 

Farge: Gyllen. 

Aroma: kompleks bygg-sukker, mykt røyket. 

Smak: røyk, sherry, eiket vanilje, sjokolade, fruktig 

Ettersmak: Varm og dvelende, som å bite i "butterscotch"-godteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris: 619,-, VH 86010059, EPD 4803789, 70 cl, 50 % 

 

https://www.vinhuset.no/search?q=86010535
https://www.vinhuset.no/search?q=86010059
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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 
 

 

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/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/vintage-malt/
http://daracha.no/destilleri/distillerie-warenghem/
http://daracha.no/destilleri/wemyss-malts/
http://daracha.no/destilleri/spirit-of-hven-backafallsbyn/
mailto:info@daracha.no
http://www.daracha.no/
http://www.leswhiskiesdumonde.fr/

	Cognac GROSPERRIN N 28 Borderies
	Amrut Greedy Angels 10 YO Peated Sherry Finish 2019
	The TEN 2008 #5 Medium Sherry Edradour
	Amrut Two Indies Rum
	Amrut Greedy Angels 10 YO 2019
	Amrut 7 YO Double Cask
	Amrut Fusion
	Sistesiden

