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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 1.8.2020 frem til ny prisliste foreligger,  
 
Vår lille røde bok om produkter, produsenter og annet, finner du her: http://daracha.no/wp-
content/uploads/Darachas-little-red-2020-2.pdf. Leses greiest hvis du laster den ned, og åpner den i en 
pdf-leser i 2 side visning. 
 

 

Augustslipp og Septemberslipp på Polet 
Her presenterer vi det som vi leverer til brennevinsslippet i spesialutvalget 27. august, og det vi slipper 

i bestillings- og testutvalget første fredag i september. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.daracha.no/siorsan
http://daracha.no/wp-content/uploads/Darachas-little-red-2020-2-final.pdf
http://daracha.no/wp-content/uploads/Darachas-little-red-2020-2-final.pdf
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The Tomatin 12 year old Highland Single Malt 

Scotch Whisky 
Skotsk whisky, Single malt whisky 

Modnet i en mix av ex-bourbon barrels og ex-sherry fat 

 

Farge: Mørk gylden 

Aroma: Rik fruktig aroma 

Smak: Søte smaker av modne epler, pærer og en antydning av nøtter  

Ettersmak: Lett og fin oljeaktig avslutning  

 

Kommer i testutvalget i september, og altså i hyllene i butikkene i 

kategori 6, de 60 største. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pris: 705, VMP 524501, 70 cl, 43 % 

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 refill- 

amerikansk 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. 

 

Var i spesialutvalget. Nå har vi fått flytte den over til BU fra september 

 

Pris: 769, VMP 11387701, 70 cl, 45,8 % 

https://www.vinmonopolet.no/p/524501/
https://www.vinmonopolet.no/p/11387701
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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. 

 

Var i spesialutvalget. Nå har vi fått flytte den over til BU fra september 

 

 Pris: 729, VMP 11387802, 50 cl, 59,3 % 

  

https://www.vinmonopolet.no/p/11387802
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Amrut 6 yo ex-Rum single cask #3872 
Indisk whisky, Single malt whisky 

 

Amrut er litt spesiell. For å opprettholde sysselsettingen ved destilleriet 

for alle 450 ansatte, har de holdt seg unna automatisering. 

 

Farge: Topas med ravfargete fargetoner 

Aroma: Både raffinert og rik. Det godt balanserte første nesen er preget 

av hint av moden frukt (ananas, plomme), heftige blomster (iris, 

hyacint), honning, kanel og tørket frukt. La den puste; blir det pralin og 

nesten sjokolade. Romens innflytelse er håndgripelig (rørsukker). Den 

eksotiske dimensjonen har blitt mer uttalt (mango, persimmon). I 

bakgrunnen; malt bygg, sitrusfrukter (sitron, grapefrukt) og antydning 

av nellik fullfører dette komplekse og tette aromatiske bildet. 

Smak: Ren, full av energi. Krydderbrød, sukkerspinn og sukkerrør 

etterlater et varig inntrykk på smakspaletten. På en gang krydret (svart 

pepper, ingefær), blomster (lavendel) og honning (lyng, furutre). Så, 

med mye glede, slutten av ganen inviterer oss til å nyte mørk sjokolade, 

dadler og veldig moden banan. 

Ettersmak: Lang, sjenerøs. Avslutningen er veldig naturlig og 

fortsetter perfekt fra ganen, kommer med lag med lakris, valnøtt, 

kandisert frukt (aprikos, ananas), stjerneanis og mangocoulis. Deretter 

hint av edelt tre blandet med byggkorn gir masse finesse til 

avslutningen. Salt og fruktig (Guava). Det tomme glasset er kamferisk, 

urteaktig (døde blader), krydret (safran) og blomster (irissmør) 

 

Spesialbestilling 

 

Pris: 2395, VMP 11573101, 70 cl, 60 % 

  

https://www.vinmonopolet.no/p/11573101
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Amrut 7 yo ex-Rye single cask #48488 
Indisk whisky, Single malt whisky 

I tillegg til single malt produserer Amrut også en whisky laget helt av europeisk maltet rug. 

Alder 5 år gammel, den ble lansert på det europeiske markedet av La Maison du Whisky i 

2017. Denne single cask tappingen er modnet i et fat som tidligere inneholdt en av de første 

single malt rug whiskyer produsert av Bangalore destilleriet, 

tappingen flytter oss umiddelbart til hjertet av Kentucky. På en 

aromatisk front, noter av malt bygg og rug stiger bokstavelig talt fra 

glasset og konkurrerer med hverandre i intensitet. Påsmurte suverene 

kornlapper, fra start til slutt avslører det utrolig balanse og mykhet, til 

tross for det spesielt høye alkoholinnholdet. 

 

Farge: Pusset gull med glitter av topas 

Aroma: Både raffinert og kraftig. Den første nesen avslører 

umiskjennelig maltet bygg, men også rug med toner av varm kjeks og 

kandiserte sitrusfrukter (sitron). La den puste, det blir mentolert og 

vanilje. Deretter tar krydder tømmene, med rosa peppercorn, 

stjerneanis, nellik, kanel og grønn lakris. Chilli og store blomster 

(gardenia) er også rikelig før hint om ristede epler bringer mye 

kremighet til den aromatiske paletten. 

Smak: Tydelig, besluttsom. Angrepet er preget av sitrusfrukter (kalk, 

grapefrukt), malt bygg og eksotisk frukt (pasjonsfrukt, ananas). Det 

gir også den herlige følelsen av å tygge på en lakrispinne. På midten 

av ganen vises brioche-lapper ved siden av frisk frukt (pære, 

Mirabelleplomme, hvit fersken). Gradvis blir stadig mer pulveraktig 

(kakao, kokosnøtt). Den veldig slanke og den energiske enden av 

ganen er floral (stemorsblomst, hagenellik), krydret (kanel, ingefær) 

og urteaktig (grønn malt, lusern) 

Ettersmak: Lang, dynamisk. For sin del sentrert om korn og søtt 

bakverk, avslutningen fremkaller selvsikkert en sitron-marengs terte. 

Deretter leder hint av rosenblad og Türkish Delight en utvikling inn i 

mer orientalske toner. Etter hvert blir smaksløkene frisk opp med den 

søte likøren av en chai-te-latte. På det retro-nasale lukt, rug, frukt og 

karri forlenger smaken på ubestemt tid. Det tomme glasset viser mye 

ungdom og et bemerkelsesverdig uttrykk for friskhet. 

 

Spesialbestilling 

 

Pris: 2395, VMP 11573301, 70 cl, 60 % 

  

https://www.vinmonopolet.no/p/11573301
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Caol Ila 11 ans 2007 The Little Big Book B. Bros 
Skotsk whisky, Single malt whisky  

 

I tillegg til de offisielle røykte tappingene produserer Caol Ila også en urøykt single malt, mye 

brukt av Master Blenders. Ikke desto mindre har det siden 2006 vært en rekke urøykte Caol 

Ila lagt blant destilleriets utvalg av offisielle tappinger. I blandinngen av røykfrie og røykte 

varianter av Caol Ila, denne versjonen - som ble valgt av La Maison du Whiskey hos Berry 

Bros & Rudd - er den ideelle starten for å oppdage torvede whiskys verden 

 

Farge: Blekt gull 

Aroma: Raffinert, balansert. Preget av hint av fuktig halm, malt bygg, aske og røkelse, den 

første nesen er veldig direkte og nøyaktig. La den puste; en rik, fet (velsmakende) og 

mentolert torv begynner å ta grep. Det gir mye lengde og sødme til den aromatiske paletten. 

Da blir det naturlig med blomster (lavendel, fiolett), salte og medisinske (jod-skjær) noter. 

Smak: Stram, livlig. Angrepet sentrerer seg tydeligvis om røyk og maltet bygg. 

Bemerkelsesverdig mineralsk (blyantbly, skifer), sitrus og fruktig (pære, eple). På midtganen, 

tapenade og røkt kjøtt (bacon, bresaola) smaker gir mye konsistens 

og sødme. Gradvis, hvite blomster (syrin, liljekonvall) stikk gjennom 

noter av tjære og sot. Spektakulært! 

Ettersmak: Lang, frisk. Starten på finishen er rotaktig (ingefær, 

ginseng) og sprenges av mineralsalter. Med utrolig lakrisrikdom er 

den også fruktig og saftig (hvit drue, William's pære). Gradvis hvit 

mynte, kokosmelk og vanilje overtar helt på slutten av ganen. 

Heftige blomster (peoner, freesia) parfyme en delikat. Det tomme 

glasset er unektelig salt, medisinsk (salve), vegetabilsk (artisjokk) og 

mineral (lava). 

 

Pris: 1480, VMP 11627701, 70 cl, 51 % 

  

http://www.vinmonopolet.no/p/11627701
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Smögen 100 Proof 
Svensk whisky, Single malt whisky 
 
Destillert på Smögen, lagret i 125 liters Oloroso sherry 
Quarter-cask i 6 år 
 
Farge: Mahogny 
 
Aroma: Fyldig aroma med friskhet og klar nøttig og hint av 
appelsinskall fra sherryfatene, malt med kakedeig. Og litt 
blomsterrøykrøyk i bakgrunnen 
Smak: Fyldige malt- og sherry-hint er balansert mot surt 
sitrusskall og mer intens torvrøyk 
Ettersmak: Lang ettersmak med malt, røkt appelsinskall og litt 
pepper 
Kommentar: Kraftig med klar karakter fra sherryfatene og 
distinkt torvrøyk; "Grillet pomeranspie ved stranden", dvs. 
bitre Sevilla appelsiner med skall på 
 
Pris: 1080, VMP 12066002, 50 cl, 57,1 % 
 

Elements of Islay Bw8 
Skotsk whisky, Single malt whisky 
 
Denne flerlags Bowmore er en blanding av whiskyer som er 
destillert mellom 2001 og 2003. Lagt til modning i ex-bourbon-fat 
og ex-sherry-butts i seksten til atten år, viser den sin klassiske 
sanne Islay-karakter gjennom et vindu med tropiske frukter og 
kystens friskhet. 1320 produserte flasker. Sitrus, tropisk frukt, 
kystlake og røyk. 
 
Farge: Gyllen 
Aroma: Grapefrukt blandet med brunt sukker. Et snev av kullrøyk 
med bakte sitroner som utvikler seg til rikere, mer uttalte tropiske 
noter av undermoden mango dryppet med limesaft. 
Smak: Gammeldags snop med lime med sjokolade i senter. Sitrus 
og salt smelter sammen og ytterligere rikdom leveres av papaya og 
kiwi. Sanktpeterskjerm med smør gir en kystfølelse. 
Ettersmak: En tørr, urteaktig avslutning holder på med bølge etter 
bølge av torvrøyk. 
 
 
Pris: 1895, VMP 12160102, 50 cl, 51,2 % 

  

https://www.vinmonopolet.no/p/12066002
https://www.vinmonopolet.no/p/12160102
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Single Malts of Scotland Imperial 

Marriage 28 Year Old  
Skotsk whisky, Single malt whisky 

 

Imperial stengte dørene i 1998 og siden nedleggelsen 

har det, naturlig nok, blitt stadig vanskeligere å finne 

whisky derfra. Dette er en small batch med whisky fra 

bare fem eks-bourbon-fat, som ga bare 600 flasker. 

Denne whiskyen viser den vakre karakteren til Imperial, 

med en aldrende kvalitet som fremhever vanilje og 

saftig frukt. 

 

Farge: Gyllen 

Aroma: Tettpakede aromaer; sommernotene til grønne 

blader og jordbærkremer balanserer fint med hint av 

røkelse, timian og antikke bøker. 

Smak: Myk, men likevel saftig, og gir fruktig lychee og 

vannmelon. Aromatisk myrra og trekrydder blandes 

med forfriskende hylleblomster. 

Ettersmak: Et hint av drue, vaniljebønne og støvete 

krydder viser whiskyens modne og lagdelte karakter. 

 

Pris: 3039, VMP 12065801, 70 cl, 43,8 % 

Single Malts of 

Scotland Clynelish Reserve Cask 8 Year Old 
Skotsk whisky, Single malt whisky 

 

Denne Clynelishen ble destillert i 2011 og modnet i 8 år på fem 

spesielt utvalgte fat. Denne glitrende whiskyen er en lettdrikkende 

fløyel- og honningkakedram med et snev av aromatisk krydder som 

holder helt til avslutningen. 

 

Farge: Gyllen 

 

Aroma: Barndomsfavoritter flyter inn i minnet; honningkake 

belagt i melkesjokolade, forfriskende grovfiltrert eplejuice og et 

utvalg av saftige kokte søtsaker. 

 

Smak: Deilig urteaktig Linden honning blander seg med den 

forlokkende smaken av vaniljesausfylt smørkrem. En behagelig rik 

og ujevn struktur på ganen. 

 

Ettersmak: Det aromatiske krydderet av kardemomme og 

bukkehornkløver er lagdelt med et nydelig munnbelegg. 

 

 
 Pris: 925, VMP 12065601, 70 cl, 48 % 

https://www.vinmonopolet.no/p/12065801
https://www.vinmonopolet.no/p/12065601
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Murray McDavid Single Grain Loch Lomond 22yo 
Skotsk whisky, Single grain whisky 

 

Mange har smakt MMD sine tappinger fra 2015 og 2017, modnet 1st fill 

fat med finish i spesielt utvalgte små bourbonfat fra Koval Distillery. Nå, 

litt over to år senere, mener MMD at det kommer et forbedret uttrykk for 

denne grain whiskyen. Med stor spenning, presenterer MMD Whiskey 

Creations Team en unikt modnet grain-whisky. Etter tjue år i eks-bourbon-

fat, ble det overført til et ganske uvanlig fat, en nylig tømt eks-Armagnac 

barrique. Resultatet er en grain-whisky med en vri, som neppe vil bli 

funnet andre steder. 

 

Farge: Mahogny 

Aroma: Fennikel, eple & rabarbra kake, eikemøbler 

Smak: Banoffee pie, småkaker, mandel 

Ettersmak: Myntete, søte krydder, havrekake 

 

Pris: 1495, VMP 12066201, 70 cl, 50 % 

 

Murray McDavid Crafted Blend Half ‘n’ 

Half 10yo 
Skotsk whisky, Single grain whisky 

 

En hyllest til en klassisk kombinasjon, en tradisjon født i de 

gamle barene i Glasgow, den 'halve halvdel' - en halv liter øl 

med en whisky. Dette er en ekte halv n halv blanding, 50% 

single malt fra Speyside sammen med 50% søtt, 

Lowlandgrain fra Girvan Destilleri, satt sammen for å lage 

en dram som sitter perfekt sammen med en fin skotsk øl. Det 

er ingen hemmelighet at MMD's Whisky Creations Team liker å slappe av med 

en 'halv n halv', noen liker en dram med en stout, noen med en IPA. Vi 

inviterer deg til å være med oss i å glede oss over en fin tradisjon. Husk å sende 

oss din favorittkombinasjon til denne nøye sammensatte blenden. 

 

Farge: Lyst gull 

Aroma: Lett floral, nyklippet gress, rik vaniljesaus 

Smak: Vanilje, lemon sherbet, toffee eple 

Ettersmak: Brunsukker, honning, pinjekjerner 

 

 

Pris: 850, VMP 12066101, 70 cl, 46 % 

  

https://www.vinmonopolet.no/p/12066201
https://www.vinmonopolet.no/p/12066101


 
Siorsan 2020-08 P 
 

Daracha Siorsan –2020-08 P Side 10 
 

Compass Box Hedonism 
Skotsk whisky, Blended grainwhisky 
 
Tappingene er laget av en kombinasjon av 8 til 15 fat av kornwhisky fra 
destillerier som Cameron Bridge, et av de eldste kontinuerlig opererende 
destilleriene i Skottland, Cambus og flere. De fleste whiskyene i hedonismen 
har blitt modnet i firstfill amerikanske eikefat. Denne modningen gir en 
veldig spesiell whisky som er full og rund med rikt strukturerte smaker av 
vanilje og karamell. 
 
Farge: Blek gul 
Aroma: Subtil, livlig. Et hint av lakk gir raskt vei til korn (mais), vanilje og 
hvite blomster. Kandiserte frukter tar deretter over, ledsaget av krydder 
(kanel, muskatnøtt). 
Smak: Kremet, konsentrert. Bitter appelsin og sjokolade utgjør en balansert 
og klassisk allianse. Midt-ganen er blomster (liljekonvall, lilje). Frisk valnøtt 

legger til et oljete hint. 
Ettersmak: Lang og vegetalsk (høy), med korn igjen i 
høysetet. Den følger deretter en lysere sti (eukalyptus, mose). 
Luktfornemmelsen er fruktig (bringebær, aprikos). 
Kommentar: Som aperitiff, server med en liten mengde 
avkjølt vann. Sent på kvelden, server den bar. Gjør seg også i 
en god whisky sour 
 
 
Pris: 1130, VMP 1686401, 70 cl, 43 % 

Compass Box The Peat Monster 
Skotsk whisky, Blended maltwhisky 
 
Ved å kombinere noen av Skottlands fineste torvmalt fra Islay, Speyside og Isle 
of Mull sammen med en "house blend" av Highland whisky  modnet i virgin 
fransk eik, har Compass Box satt sammen en sofistikert blended malt med 
torvrøyk, jord, krydder og lyse sitrusnoter i overflod. 
 
Profil: livlig og selvsikker. 
Farge: Blek gul 
Aroma: Røk, sitronskall, pepper, Granny Smith. 
Smak: Saltvann og medisinal, torv, vaniljekrem 
Ettersmak: Lang og krydret, kald aske 
 
 
 
 
Pris: 850, VMP 4484301, 70 cl, 46 % 

  

https://www.vinmonopolet.no/p/1686401
https://www.vinmonopolet.no/p/4484301
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L' Encantada 1973 Domaine le Sablé 
Armagnac, Armagnac 
 
Domaine le Sablé laget bare 3 vintage armagnac, 1973, 74 og 76. Dette er 
den eldste av de 3 
 
Farge: Mahogny 
 
Aroma: Livlig, nervøs. En medisinsk start (tigerbalsam) foran andre 
parfymer. Så kommer fiken, modne epler, kvede-gele, praliner og 
kakaobønner det mye kompleksitet. Heftige blomster (liljekonvall, nellik), 
lær og krydder (stjerneanis) gir mye til den aromatiske paletten. 
 
Smak: Rikelig, hovmodig. Den overrasker med sitt ekstremt fruktige angrep 
(drue, fersken, aprikos), veldig forskjellig fra nesen. Den sprer seg på et 
mykt teppe av møre urter og koriander. Roser, lavendel honning og 
vaniljefrø forsterker den veldig hyggelige følelsen av friskhet det gir. 
 
Ettersmak: Lang, søt. Den holder fruktige og blomsterrike smaker i munnen 
intakt i lang tid før den utvikles med griskhet på notater av edelt tre (eik), 
saltet smørkaramell og vanilje-bourbon. Så forblir den lang og fruktig og litt 
krydret (muskatnøtt). Det tomme glasset får tankene av sted til lakris og 
fersk ingefær. 
 

Pris: 1390, VMP 12065502, 50 cl, 40,1 % 
  

https://www.vinmonopolet.no/p/12065502
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Bruichladdich 1990 Over 25 Years 9th Edition PEATY ARTIST S.V 
Skotsk whisky, Single malt whisky 

 

Bruichladdichs bygg er utelukkende hentet fra Skottland, og 33% av det 

er dyrket på Islay. Siden gjenåpningen i 2001 har destilleriet produsert 

tre veldig forskjellige enkeltmalter: urøykt Bruichladdich (60% av 

produksjonen), røykt Port Charlotte (30% av produksjonen) og 

Octomore, den mest røykte single malt i Skottland (10% av 

produksjonen). Denne versjonen ble destillert to år før destilleriets 

midlertidige nedleggelse. Den maritime, medisinske og jordnære 

karakteren proklamerer stolt at den kommer fra øyen. Med sin 

rikholdige og veldig sammensatte frukt, fremkaller den også veltalende 

verden av irske whiskyer og stillbilder med en eneste pott. En LMDW-

eksklusiv 

 

Farge: Topas 

 

Aroma: Fyldig, sammensatt. Heftige blomster (kvast, mimosa), bivoks, 

fedd, hvit mynte, havsalt, koriander og kandiserte sitrusfrukter (sitron, 

appelsin) finnes spesielt i den helt praktfulle første nesen. Tillatt den å 

puste, utvikler den mer høstlige (mose, mørk sjokolade) og lakristoner. 

På dette tidspunktet dukker det opp en fantastisk note av halm og masse 

eksotiske frukter (mango, pasjonsfrukt, ananas). På kanten av den 

aromatiske paletten tilfører tigerbalsam og muskatnøtt et medisinsk og 

kamferisk preg. 

 

Smak: Konsentrert, rik. Det veldig dynamiske angrepet gjengir nesens 

jordnære, lakris og saltløsning perfekt. Slank, en gradvis hyllest til 

maltet bygg. På midten av ganen kommer deilige hint av sukkerspinn 

og moden frukt (aprikos, hvit fersken) smakspaletten til glattere, mer 

syltetøy (plomme, Mirabelle plomme) og meieriprodukter (kokosnøtt, 

mandel). Røde og svarte frukter (bringebær, bjørnebær, solbær) 

fremhever mineraliteten (glimmerskifer, skifer) i enden av ganen. 

 

Ettersmak: Lang, velbalansert. Tobakk, røkelse, lær, krydder (kanel, ingefær), saltet 

smørkaramell og til og med kandisert sitron gir en tett start på avslutningen. Så slipper 

stikkelsbær, blåbær og oransje kjøtt fruktige registeret til denne nesten 30 år gamle 

Bruichladdich. Den modne oljen gir en nese med stekt, pralin og kandisert (sitron, aprikos). 

Det tomme glasset veksler mellom sterke krydder (svart pepper, fedd), edelt tre (eik) og malt 

bygg. 

 

Pris: 5125, VMP 12065701, 70 cl, 55 % 

  

http://www.vinmonopolet.no/p/12065701
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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/

