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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
mailinglisten. Tidligere utgaver av Siorsan finner du på http://www.daracha.no/siorsan
Alle priser er salgspriser fra Vinmonopolet. Prisene er gyldige fra 1.1.2020 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-2019-05.pdf. Leses greiest hvis du laster den ned, og åpner den i en
pdf-leser i 2 side visning.

Polslipp i mars, og noko attåt
Disse kommer i basis-, parti- og bestillingsutvalget 6.3, og noen flasker med godt gammalt fra
Wemyss som spesialbestilling.
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Amrut Fusion Single Malt Whisky
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: 770,-, VMP 9399201, 70 cl, 50 %
Basisutvalget fra mars

Amrut Peated Indian Single Malt Whisky
Indisk whisky, Single malt whisky
Destillert i India, men med skotsk bygg maltet og
tørket i Port Ellen. Godt modnet tross sin unge alder
Farge: Gyllengul
Aroma: Uvanlig tørr røyk. Innrøykt skinnstol. Litt sitrus.
Smak: Sødme som går over i peat. Så tørrere og noe krydder. Ren
lang ettersmak

Pris: 799,-, VMP 775001, 70 cl, 46 %
Partiutvalget fra mars
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Amrut 6 yo ex-Oloroso single cask #4135
Indisk whisky, Single malt whisky
Bygg fra NordIndia, maltet i Jaipur og New Dehli. Angels share i
India er ca 12 % årlig, så det blir konsentrert. Modnet i Oloroso
sherryfat
Farge: Kobber/rav med hint av gammelt gull
Aroma: Saftig appelsin, mørk sjokolade, nøtter (hassel- og
peanøtt), aprikos og kanel. Liljer, kakao, krydder, Rikt rosinbrød,
eksotisk med mango og passionsfrukt. Røde og svarte frukter
Smak: Fortryllende. Kandisert aprikos, kirsebærbrandy, hint av
pipetobakk, mørk sjokolade, gurkemeie, stjerneanis og veldig
moden mango. Myntete, jordbærsyltetøy, kvedegelé og mokka
Ettersmak: Elegant. Saften av ville fersken og svarte druer, kaffe.
Sherry, maltet bygg. Hint av tobakk, høy, dadler og fiken.
Møbelsnekkerverksted med edeltre og bivoks). Det tomme glasset
er krydret (safran, spisskummen), praliner og honning.

Pris: 2005,-, VMP 11733801, 70 cl, 60 %
Bestillingsutvalget fra mars
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Old Pulteney 15 ans 2004 Sherry Cask The Little Big Book
Skotsk whisky, Single malt whisky
Pulteney-destilleriet, lokalisert i Wick helt nord på det skotske «fastlandet», ble lagt i
møllposen mellom 1930 og 1951 på grunn av den finansielle
krisen og forbudstida. Det ble gjenoppbygget i 1958. Et
uvanlig særpreg med destilleriet er at deres wash still ikke
har en såkalt lyne arm, hvilket muliggjør et fyldigere og mer
oljete destillat. På den aromatiske fronten avdekkes en
fruktig og krydret rancio (sammenslåing av smaker, aromaer
og nyanser) mye senere i smakingen, noe som gjør at denne
tapningen bringer tankene til Andalusia. Dermed hedrer
denne maritime single malten sitt omdømme som the
Manzanilla of the North.
Farge: Intens gul
Aroma: Raffinert og kremet. Den distingverte første nesen
blir karakterisert av toner av brioche, mandelmelk og
eksotisk frukt (ananas, banan). Etter litt lufting, dukker fine
saltkrystaller opp på smakspaletten. Så blir frukten gradvis
mer intens (melon, eple, pære) og suverent urteaktig
(rosmarin), med bringebær og krydrete toner (muskat,
kardemomme) som gjør en energisk entrè.
Smak: Mektig og styrkende. Vaklende mellom kaffe,
kvernede mandler, friske valnøtter og krydder (karri,
spisskummen). Angrepet på smaksløkene sparer ingen! Det
er direkte og fokusert på èn ting: Å omhyggelig reprodusere
hver detalj i stilen til Old Pulteney. Når den har fått puste litt
blir den fyldig som sitronterte eller callison, kjennes
melkeaktig som kokos- eller mandelmelk og får en karakter
som lavendel- og lindhonning. Smaken fortsetter perfekt på
en naturlig heftig måte (lilje, hagenellik).
Ettersmak: Lang med et snev av tanniner. Preg av tørket
frukt (korinter, rosiner, dadler, fiken) men også praliner,
svart te og kaffe. Gradvis legger det seg en tynn film av sot,
stjerneanis og lakris på sidene av smakspaletten. Plutselig
bryter en eksotisk nostalgi (pasjonsfrukt, kiwi, mango) seg
frem midt på scenen. En retronasal smak av salt og pepper
reproduserer vanilje- og ristede aromaer fra destilleriets
lagerbygning. Det tomme glasset preges av furu, salve,
kløver og kamfer.

Pris: 2255,-, VMP 11733101, 70 cl, 50,2 %
Bestillingsutvalget fra mars
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GlenDronach 12 ans 2007 Sherry PX The Little Big Book
Skotsk whisky, Single malt whisky
Glendronach blir av mange ansett som et av Skottlands mest
tradisjonsrike destillerier. Det var et av de siste til å bruke
destillasjonsapparater som ble direktefyrt med kull frem til 2005 da de
besluttet å bruke indirekte oppvarming med damp. Denne
bemerkelsesverdige tapningen inviterer oss til å oppdage en svært
kompleks palett av smaker og aromaer. Den lar oss også gruble over en
kromatisk gane som gjennom smakingen stadig vender tilbake til en
hver nyanse av gult.
Farge: Gylden gul med glimter av brent gull
Aroma: Kraftig og fyldig. Førsteinntrykket er maltet bygg og sherry
som engasjeres i en lidenskapelig dans, som begge kommer styrket ut
av. Sannelig dukker en forsiktig maltbitterhet opp ved siden av en
rekke kandiserte (eple, pære, mirabelle-plommer) og eksotiske frukter
(ananas) og nøtter (mandler, ferske valnøtter). Med tiden blir nesen
tiltakende sirupsaktig (bakt drue). Deretter et delikat mellomspill med
lakris og krydder (ingefær, muskatnøtt) før det maltede bygget
triumferende vender tilbake. Storslått!
Smak: Tett og konsentrert. Perfekt oppfølging av nesen, og angrepet
skifter mellom en nobel maltbitterhet og en strøm av eksotisk frukt
(banan, ananas). Midt i ganen får vi verbena, kamille og grønn te.
Kandiserte frukter (sitron, grapefrukt) bringer friskhet mot slutten.
Ettersmak: Lang og saftig. En finish som med stor entusiasme er
målrettet og dedikert når det gjelder å utforske rommens verden
(sukkerrør, sukkerrørsaft). En håndfull white blomster (lilje, syrin,
linjekonvall) parfymerer den ekstremt forfriskende atmosfæren. Saftige
frukter (drue, hvit pære) er ungdomseliksir for smaksløkene og en sann
glede å oppdage. Den retronasale luktesansen karakteriseres av grønn
lakris og lys tobakk. Det tomme glasset fremhever en delikat mineralitet
(glimmerskifer, basalt)

Pris: 2055,-, VMP 11733901, 70 cl, 56,5 %
Bestillingsutvalget fra mars
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Jean Fillioux Lot 75 Grande Champagne TTG 4.0
Cognac, Cognac Brut
Eieren av Pouyade Estate, Maison JEAN Fillioux produserer konjakker kjent over hele
verden, spesielt for sine svært komplekse Rancio. "Lokalisert høyt for å nå himmelen» Kan
man lese på mottoet man finner på våpenskjoldet til denne 25 hektar store eiendom som ligger
i Juillac le Coq, i hjertet av berømte Grande Champagne Terroir. På vidunderlig vis fremmes
stilen av konjakker produsert av denne familien i fem generasjoner, denne versjonen har
imponerende kraft og robusthet. Med utrolig eleganse, paletten av smaker og aromaer er
utviklet over ti år. En entusiastisk motstand mot tidens tann for å bedre fremheve sin tidløse
karakter
Farge: Dypt polert gull med en anelse av kobber
Aroma: Mektig og rik. Den første lukten begynner med å avsløre
masse krydder, pepper, stjerneanis og nellik. Så, kandiserte frukter,
aprikos og appelsin, og berusende blomster, mimosa og freesia fyller
luften. Den vakre paletten utvikler gradvis noter av stuet drue og
kirsebær i brandy, blodappelsin og russisk skinn bringer enda mer
kompleksitet og dybde.
Smak : Fyldig og frisk. Med det samme, selv om blodappelsin er
tilstede, har mørk sjokolade tatt plassen til russisk lær. Veldig
kjøttfullt, den inviterer oss til å bite i hele klaser av vidunderlig
saftige druer. På midtganen, revet ingefær og kandisert sitron skaper
en stram og styrkende ryggrad for smak av plomme, ristet valnøtt og
vill fersken. På slutten er det honning av lyng, kalk og blomster, edelt
tre, bivoks og berusende sandeltre
Ettersmak : Rik og konsentrert. Den er utpreget fruktig med
korinter, rosin og fersk fiken. På starten av finishen er der også
sedertre og furu. Kakaopulver dekker deretter gradvis alt, noe som gir
slutten av smaken en spesielt raffinert tekstur. Som en signatur legges
jordbær, bringebær, mango og persimmon til kurven av frukter
funnet på den aromatiske finishen. Det tomme glasset har menthol,
krydret muskat, kaffe og et delikat eikepreg

Pris: 1685,-, VMP 11733201, 70 cl, 44 %
Bestillingsutvalget fra mars
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Edradour 11 ans 2008 Jamaican Rum Cask Finish The Little Big Book S.V
Skotsk whisky, Single malt whisky
Siden 2002, da det ble kjøpt av Signatory Vintage, Har Skottlands tidligere minste destilleri
produsert to Single Malts som kan beskrives som tvillingbrødre. En, Ballechin, er peatet. Den
andre, Edradour, er det ikke. Siden da har mange bemerkelsesverdige utførelser blitt sluppet
og beriket destilleriets nyere historie. Med avsluttning i en cask som tidligere inneholdt rom
produsert av Worthy Pay Distillery, er denne versjonen ikke
annerledes. Primært med fokus på frokostblandinger i sin aroma,
og den avslører sine smaker perfekt harmoni mellom malted bygg
og sukkerrør.
Farge: Gyllen gul med hint av grønt
Aroma: Fin og rik. Den bemerkelsesverdige maltede første nesen
tar umiddelbart oss til et fantastisk grønt og saftig land. Med flotte
stauder bitterhet (salvie, verbena), blir det gradvis svært fruktig
[ananas, eple, valnøtt], floral [gyvel, mimosa], krydret [ingefær,
kanel] og lakrisrot. Her spiller rum-cask finishen en diskré rolle,
med på det meste en håndfull kandiserte sitroner. Merk at den
aromatiske paletten er utrolig frisk.
Smak: Ren og livlig på angrepet, veldig fine toner av sukkerrør
kommer først på overflaten av smakspaletten. Men grønne
byggtoner omslutter raskt sidene av ganen. Midt på ganen
kommer en spesielt appetittvekkende stekt kaffe- og lakrisbitterhet
som bringer smaken mot rustikk løvetann, Der er sure (sitron,
grapefrukt) og sjokoladeaktige registre. Med tiden skaper varmt
rørsukker et deilig klimaks.
Ettersmak: Lang og kraftig. Den deilige vanilje- og berusende
appelsinblomststarten av finishen er preget av rike noter av
mandel- og riskrem. Med sin svært raffinerte tekstur, er
avslutningen på ganen veldig slank. Den eksotiske banan og
ananas aromaen skifter mellom maltet bygg og nykuttet sukkerrør.
Det tomme glasset har en subtil blanding av grønn lakris, valnøtt
skrellet, moden pære og klippet gress. Spektakulær!

Pris: 1666,-, VMP 11733601, 70 cl, 56,7 %
Bestillingsutvalget fra mars
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Ballechin 12 ans 2007 Jamaican Rum Cask Finish The Little Big Book S.V
Skotsk whisky, Single malt whisky
Destillert på Edradour som deres peata variant Ballechin i 2007. Modnet i et romfat fra
Worthy Park på Jamaica. Tappet for LMDW's The Little Big Book
Farge: Sitrongul
Aroma: Rik, overdådig. Den veldig medisinske (salve, kamfer), sirupaktig (rørsukker),
torvete og fenolisk første nese er utrolig dyp. Tillatt å puste, sterke krydder (svart pepper,
muskat, ingefær), sot og hele blokker med fet, salt torv invaderer bokstavelig talt smaksløker.
Etter hvert graver sitronskall en sur furu gjennom dette tykke
jordiske laget. Dernest prikker blomsterdufter (lilje, fiolett) en
aromatisk palett som er så bred som den er dyp.
Smak: Livlig, men kremet. På angrepet er det Worthy Parkrummen påvirkning bringer frem notater av sukkerrør, villblomst
honning og eksotisk frukt (ananas, banan). På mellomganen,
fuktig, salt torv tar tømmene. Gradvis utvikler dette en mer
medisinsk (sennepsgrøt) og empyreumatisk (tjære, sludd) register.
Det er perfekt balanse mellom bygs vegetariske smaker, torven
jordiske smaker og romens søte smaker.
Ettersmak: Lang, tett. Starten på finishen gjengir alt energien fra
Ballechin-ånden. Det er nok å si, akkurat i dette øyeblikk, får torv
overtaket. Det er sot, så vegetalt (sopp), urteaktig (salvie), rustikk
(løvetann), delikat sjokolade og medisin (kamfer). På retro-nasal
lukt, et fint lag med aske dekker hele ganen som en håndfull frukt
(Golden Delicious apple, Mirabelle plum) gir en viss rikdom. Det
tomme glasset fungerer i harmoni med medisin, mineral, torvaktig
og kjøttfull (bacon) ende av ganen.

Pris: 1755,-, VMP 11733501, 70 cl, 59,6 %
Bestillingsutvalget fra mars

Daracha Siorsan –2020-02 P

Side 8

Siorsan 2020-01 P

AD Rattray Cask Collection Glen Spey 10 yo 2009 #804631
Skotsk whisky, Single malt whisky
Destillert på Glen Spey aug 2009, modnet i ex-bourbon hogshead. Tappet i
sept 19, fatet ga 304 fl
Farge: Sitrongul
Aroma: Kremet "Scottish tablet", vaniljekringle og appelsinblomst
Smak: Sprøtt grønt eple, honningmelon og mild pepper
Ettersmak: Cashewnøtt og stikkelsbær, søt eik som svinner hen

Pris: 1050,-, VMP 11726401, 70 cl, 58,3 %
Bestillingsutvalget fra mars

AD Rattray Cask Collection Ledaig 2001 18 yo #218
Skotsk whisky, Single malt whisky
Destillert på Tobermory feb 01, modnet i ex-bourbon hogshead. Tappet i
sept 19, fatet ga 262 fl
Farge: Kraftig rav
Aroma: Tyttebær, mandel og underliggende røyk
Smak: Robust torv, ristede nøtter, jordbær og krem
Ettersmak: Marsipan, bær og lotusrot, et mesterverk fra Mull

Pris: 2150,-, VMP 11726801, 70 cl, 57,1 %
Bestillingsutvalget fra mars
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AD Rattray Cask Collection Glen Spey 1997 20 yo #5980
Skotsk whisky, Single malt whisky
Destillert på Glen Spey aug 1997, modnet i en ex-sherry butt. Tappet i sept 18, fatet ga 556 fl
Farge: Lys rav
Aroma: Kvede, timian, vanilje og mandel
Smak: Grønne eple, fersken og
estragon
Ettersmak: Eksotiske frukter
blandet med middelhavsurter

Pris: 2050,-, VMP 11726501, 70 cl, 59 %
Bestillingsutvalget fra mars
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Wemyss - A Gentle Giant – Bunnahabhain hogshead 1990 28yo
Skotsk whisky, Single malt whisky
Destillert på Bunnahabhain i 1990, tappet i 2019, fatet ga 224 fl
Farge: Gull
Aroma: Åpningen er søt som smågodt med aromaer av marshmallows,
skumgodteri og fruktdrops. Vanilje og smørkjeks balanserer mot den
mineralske aromaen av kalkstein og våt skifer
Smak: Kraftig oljete kropp men fortsatt livlig. Godt maltpreg og
minner om frokostblanding med hveteflak og søtt bakverk. Hint av
mild røyk og sprø tang balanserer mot det søte
Ettersmak: Nesten myntefrisk med mild ren røyk

Pris: 2990,-, VMP 11776201, 70 cl, 46,1 %
Spesialbestilling fra mars, bestillingsskjema som du må sende til
Vinmonopolet, finner du her.

Wemyss - Heather & Leather –
Bunnahabhain butt 1987 31yo
Skotsk whisky, Single malt whisky
Destillert på Bunnahabhain i 1987, tappet i 2019, fatet ga 551 fl
Farge: Gammel bronse
Aroma: Duften maner frem høylandet med lyng, gulltorn og krispe
høstblader. Gammeldagse lærstøvler og voksede jakker fremkaller
følelsen av en fottur over de skotske heiene.
Smak: Den første smaken er en djup sødme som honning og demerara
flapjacks. Deretter dukker salte, kjøttfulle smaker opp, nesten læraktig
sammen med et herbalt preg av karve og tørket rosmarin
Ettersmak: Finishen har en forsiktig røyklignende smak fra tretanninene.

Pris: 3175,-, VMP 11776301, 70 cl, 41,7 %
Spesialbestilling fra mars, bestillingsskjema som du må sende til
Vinmonopolet, finner du her.
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Wemyss - Tasty Cake Mix – Glenrothes hogshead 1996 23yo
Skotsk whisky, Single malt whisky
Destillert på GlenRothes i 1996, tappet i 2019, fatet ga 247 fl
Farge: Gull
Aroma: En mild og mjuk første aroma av vanilje utvikler seg mot
vaniljesaus, epleterte og marsipan. Deretter kan man kjenne et
fruktigere preg av tørket mango stuet i honning, melkepudding med
mandler og appelsin og kakemiks med tørket frukt
Smak: En mjuk og snill dram med fyldige og saftige fruktsmaker
(sultanarosiner dynket i appelsinlikør). Glatt munnfølelse.
Ettersmak: En langvarig maltaktig og ingefærpreget finish med
komplekse tre-kryddere.

Pris: 1850,-, VMP 11776401, 70 cl, 46 %
Spesialbestilling fra mars, bestillingsskjema som du må sende til
Vinmonopolet, finner du her.

Wemyss - Triptych of Treats – Linkwood
hogshead 1995 23yo
Skotsk whisky, Single malt whisky
Destillert på Linkwood i 1995, tappet i 2019,
fatet ga 277 fl
Farge: Lagret Chardonnay
Aroma: Nyklippet gress og høyballer I kontrast mot skarpere aromaer
av villepler, lime og grønne druer. Her er også noen karakteristiske
fattoner, som balsa, kokosnøtt og milde kryddere.
Smak: Tre bølger av smaker dukker opp i munnen. Først en sprudlende
sitrus, som lime-sorbet. Deretter hvit pepper og ingefær fulgt av
smørkjeks. Smaksbølgene overlapper hverandre og skaper et triptykon
(alterskap) av godsaker.
Ettersmak: Finishen er kort, litt fyndig og voksaktig.

Pris: 1935,-, VMP 11776501, 70 cl, 47 %
Spesialbestilling fra mars, bestillingsskjema som du må sende til
Vinmonopolet, finner du her.
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Wemyss - Citrus Scents – Strathclyde barrel 2005 13yo
Skotsk whisky, Single grain whisky
Destillert på Strathclyde i 2005, tappet i 2019, fatet ga 286 fl
Farge: Lyst gull
Aroma: En umiddelbar grønn og gressaktig karakter som løvetannte og grønne druer utvikler seg mot konsentrert saft av sitron og
lime. Aromaen går dypere mot bananer dekket av karamellsaus og
peanøtter, med vaniljeis som tilbehør.
Smak: Mild sødme som lys sirup, akkompagnert av fruktige
sitrustoner av sitron, klementin og lime. Her er også et underliggende
vaniljepreg og en sprudlende munnfølelse
Ettersmak: Lys og elegant med toffee og sjokoladetrøfler.

Pris: 1095,-, VMP 11776601, 70 cl, 46 %
Spesialbestilling fra mars, bestillingsskjema som du må sende til
Vinmonopolet, finner du her.

Wemyss - Caramel Apple Sauce –
North British butt 1991 27yo
Skotsk whisky, Single grain whisky
Destillert på North British i 1991, tappet i 2018, fatet ga 592 fl
Farge: Kastanjebrun
Aroma: Friske grønne epler, blyant-spon og brente mandler røper
at denne drammen er en grain-whisky, selv om her florerer av mer
komplekse fataromaer enn forventet. Demerarasukker og mandler
dekket av kanel utvikler seg til mer kvaeaktig lønnesirup og
karamell.
Smak: Sødme som får tennene til å løpe i vann! En overflod av
epler, toffee og karamellsmak. Fyldig pæresider og lønnesirup.
Syrlige bakte epler dekket av et sjenerøst lag karamellsaus.
Ettersmak: Forvent søte tretanniner som vedvarer helt til slutten.

Pris: 1740,-, VMP 11776701, 70 cl, 46 %
Spesialbestilling fra mars, bestillingsskjema som du må sende til
Vinmonopolet, finner du her.
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Wemyss - Vintage Chesterfields – Invergordon butt 1988 30yo
Skotsk whisky, Single grain whisky
Destillert på Invergordon i 1988, tappet i 2019, fatet ga 517 fl
Farge: Dyp gull
Aroma: Bringer tankene til en møbelbutikk fylt av stoler med sprukket
lær og den berusende parfymen fra en tobakkshandlers humidor.
Smak: Denne single cask-tapningen er først søt som maissirup med en
kvalitet som lagret rom, og blir deretter mer krydret og mildt musserende
med myntetoner. Etter hvert utvikler den seg mot tørr valnøtt, blå druer
og rosiner og kan minne om oloroso sherry.
Ettersmak: Et preg av frukt som tørker, møter heten fra muskat og chili
med en søt kakeaktig finish.

Pris: 1960,-, VMP 11776801, 70 cl, 56,2 %
Spesialbestilling fra mars, bestillingsskjema som du må sende til
Vinmonopolet, finner du her.

Wemyss - Waffles and Maple Syrup –
Invergordon butt 1988 30yo
Skotsk whisky, Single grain whisky
Destillert på Invergordon i 1988, tappet i 2018, fatet ga 339 fl
Farge: Lønnesirup
Aroma: Appelsinolje, sandeltre og sevje fra nåletrær er toneangivende
for en fyldig og kraftig grain whisky. Den byr på krydder, slik som
mild fennikel og karve. Aromaen er også søt som kuleis med romrosin
eller stuet frukt-kake.
Smak: Bølger av fyldig honning og lønnesirup overvelder ganen. Her
er også mektig banankake med karamellglasur eller søte amerikanske
vafler om du vil. Etter at den opprinnelig ga vann i munnen, føles den
nærmest tyggbare smaken nå tørr og sprudlende på grunn av
alkoholstyrken.
Ettersmak: Et mildt spark av chili med en finish av røyket lønnetre.

Pris: 1860,-, VMP 11776901, 70 cl, 59,9 %
Spesialbestilling fra mars, bestillingsskjema som du må sende til
Vinmonopolet, finner du her.
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Tomatin
Ingen nye Tomatin denne gangen. Decades II skulle vært med, men er utsatt til maislippet.
Men pr i dag har vi på lager:
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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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