Siorsan 2019-10-2 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. Prisene er gyldige fra 1.11.2019 frem til ny prisliste foreligger,
Vår lille røde bok om produkter, produsenter og annet, finner du her: http://daracha.no/wpcontent/uploads/Darachas-little-red-2019-04.pdf. Leses greiest hvis du laster den ned, og åpner den i en
pdf-leser i 2 side visning.

Whiskyslippet i november
Disse kommer i spesialbutikkene 7.11, og noen i netthandelen.
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AD Rattray Cask Collection Ardmore
2010 9 YO #804533
Skotsk whisky, Single malt whisky
Destillert på Ardmore 27.7.2010, peated whisky,
tappet fra fat nr 804533 etter 9 år 16.9.2019. Deler av
fatet tappet til Vinmonopolets whiskyslipp 2019
Farge: Gylden sitron
Aroma: Grillet fersken, salt karamell og bølger med
peat
Smak: Glatt, fet torv, svidd andehud og stekt
appelsinskive
Ettersmak: Peatrøyk over mild tobakk og sitrus

Pris: 979,-, VMP 11387501, 70 cl, 59,5 %
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Elements of Islay PEAT Full proof
Skotsk whisky, Blended maltwhisky
«The Elements of Islay» er en rekke med ikoniske, små-batcher, fagmessig hentete,
uavhengig tappete whiskyer. Utvalget feirer mangfoldet av whisky som gjør Islay spesielt
med fokus på medisinske, røykfylte, nesten ""elementære"" karakterer av Islay maltwhisky.
For å opprettholde sin personlighet, er de ikke chill-filtrert og ingen farge er lagt til, slik at vi
kan presentere det beste av Islay whisky på vår egen moderne måte.
«PEAT FULL PROOF» er det perfekte uttrykk for røykfylt whisky, med alle den kraftige
kystkarakteren du forventer fra en Islay whisky, samt balansert sødme. På egen hånd eller i en
cocktail, er det en «Go-to peaty whisky» for alle, den
balanserer en alvorlig røykfylt smak med en følelse av
moro. Vi har brukt whisky fra en håndfull destillerier over
hele øya for å lage en Islay blended malt, tar distinkt
karakter av hver og bringer dem sammen, med fokus på
Islays mest berømte smak: TORV.
Flat pedal på torv, røyk og frukt.
Farge: Lyst gull
Aroma: Friskt bygg omslynget med torvrøyk og glør.
Oppkvikkende aromaer av salt tang og skjell. Rikelig med
ren frukt. Sitron, kalk og grapefrukt gjemmer seg under er
noter av rik jord og lakris.
Smak: Varm og læraktig med tykt bacon, kyst-leirbål og
stekt frukt: søte epler og kalk med et dryss av melis. Lag
av røyk og mørk sjokolade, lime i ganen henger sammen
med mykere sitronolje og grillsaus. Hint av stekt krydder
og fet røye utfyller torv og røyk.
Ettersmak: Sjøsprøyt og bakt eple etterlater tyngre røyk,
trøffelsalt og søtt krydder.

Pris: 699,-, VMP 11387802, 50 cl, 59,3 %
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Port Askaig 8 yo
Skotsk whisky, Single malt whisky
«Port Askaig» er et utvalg av Islay single malt Scotch
whisky som uttrykker den unike ånden av Islay og
dets folk. Plassert på nordkysten av øya, har port
Askaig vært inngangsporten til Islay i hundrevis av
år. Det virket riktig å navngi whiskyen vår etter dette
magiske stedet. Så lenge det ikke er noen destilleri i
Port Askaig, gir det oss muligheten til å velge
spesielle fat fra destillerier rundt på Islay og skape en
rekke uttrykk.
Kjerneuttrykket i serien Port Askaig finner du i 8 yo.
Den myke, søte peat-karakteren gjør den til den
perfekte introduksjonen til øya Islay. Modnet i refillamerikansk eik. Karakteren av spriten skinner
gjennom, noe som gir for en mild, røykfylt, dram du
gjerne vil ha mer av
Aroma: Frisk, ren og levende med toner av sitronolje
og sjøsprøyt. Røyken er mild men forlokkende,
minner om treglør og kull, et bål på stranden som
akkurat har gått ut.
Smak: Rik sitrusfrukt og salt bakt makrell. Klassisk
Islay torv er blandet med en subtil honningsødme
mens en urtekarakter i bakgrunnen gir balanse.
Ettersmak: Maltsukker henger igjen ettersom sot og
røyk forsvinner og etterlater ganen ren og klar for en
ny slurk.

Pris: 735,-, VMP 11387701, 70 cl, 45,8 %
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Port Askaig 100 proof
Skotsk whisky, Single malt whisky
«Port Askaig» er et utvalg av Islay single malt Scotch whisky som uttrykker den unike ånden
av Islay og dets folk. Plassert på nordkysten av øya, har port Askaig vært inngangsporten til
Islay i hundrevis av år. Det virket riktig å navngi whiskyen vår etter dette magiske stedet. Så
lenge det ikke er noen destilleri i Port Askaig, gir det oss muligheten
til å velge spesielle fat fra destillerier rundt på Islay og skape en
rekke uttrykk.
«100 Proof» er en klassisk Islay whisky, og en peaty dram for
hverdagen. Dette er en Islay single malt på fatstyrke med noter av
søt frukt, torvrøyk og mineraler.
Farge: Strågul
Aroma: Rik, med en kjøttfull røyk, som står i kontrast til den lyse
fargen. Fersk, kokt skinke og brennende stokker går sammen med en
myk kystkarakter av sjøsprøyt og steinete dammer.
Smak: Skarp og steinete utgangspunkt, med et intenst mineralpreg
som raskt blir til søt og melkeaktig kaffe, melkesjokolade og krydret
kanel knask. Krydderet vokser, og legger lakris og stuete epler med
kanel, sammen med en tung røyk av trekull.
Ettersmak: Søt, krydret og veldig lang. Kanel-krydret sjokolade
blir langsomt til tørket eple.
Pris: 899,-, VMP 11387401, 70 cl, 57,1 %
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Single Malts of Scotland Mortlach Marriage 22 yo
Skotsk whisky, Single malt whisky
«The Single Malts of Scotland» er en rekke fantastiske single malt Scotch whiskyer fra de
seks viktigste, produserende regionene i Skottland. Som alle våre fatmodninger, utvikler de
sine egne unike karakterer. For hver tapping i
single Malts of Scotland Marriage-serien,
velger vi nøye fra disse fatene og bringer en
håndfull sammen for å skape en mer
kompleks og givende dram.
Et ekteskap av Mortlach destillert i 1990
modnet i en sherry butt, og 1993 destillat
modnet i to refill hogsheads, noe som gav
1200 flasker. Dette er en rik, kjøttfull
Mortlach full av store smaker av tørket frukt
og sirup.
Farge: Gyllen
Aroma: En kraftig nese med brandymarinerte
rosiner, hasselnøtter, brent toast, lær og en
stor, kjøttfull karakter. En mild skur av kanel
og friske urter gir et lysere anslag til denne
fete whiskyen.
Smak: En stor, fyldig tekstur med rike
smaker av sirup, mørk fruktkake, mørk
sjokolade og lakris gir etterhvert vei til søte
krydder, Muskat, kanel og stjerneanis, samt
noen friskere, fruktige toner av bakte epler og
pærer.
Ettersmak: Rik sirup, fløtekaramell og
rosiner glir over til en tørr, salt avslutning.
Pris: 2300,-, VMP 11387301, 70 cl, 54,2 %
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Single Malts of Scotland
Bunnahabhain Marriage 27 yo
Skotsk whisky, Single malt whisky
«The Single Malts of Scotland» er en rekke
fantastiske single malt Scotch whiskyer fra
de seks viktigste, produserende regionene i
Skottland. Som alle våre fatmodninger,
utvikler de sine egne unike karakterer. For
hver tapping i single Malts of Scotland
Marriage-serien, velger vi nøye fra disse
fatene og bringer en håndfull sammen for å
skape en mer kompleks og givende dram.
Et ekteskap av destillater fra 1988, 1989 og
1990 modnet i fem hogsheads. Dette er en
fantastisk lys stil av Bunnahabhain med
delikat fruktighet, karamell og mørk
sjokolade som sitter sammen i perfekt
harmoni.
Farge: Gyllen
Aroma: Lette og fruktige aromaer av kokte
epler og pærer blandet med salt karamell,
kakao og julekrydder, mens en grønnere luft
som minner om furuskog sitter i bakgrunnen.
Smak: Lys og sirupaktig. All frukten
kommer først, fra friske frukthage til bakte
epler med mørk sjokolade ganache. Så kommer krydderet. Muskat, ingefær og kanel, med et
lett sevjepreg som legger friskhet til ganen.
Ettersmak: En lang søt finish med dvelende mørk sjokolade og et snev av rom og rosin.
Pris: 2600,-, VMP 11387601, 70 cl, 48,4 %
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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
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