Siorsan 2020-10-3 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 1.9.2020 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-2020-2-final.pdf. Leses greiest hvis du laster den ned, og åpner den i
en pdf-leser i 2 side visning. Kom gjerne med tips om det er noe du vil ha med i neste utgave?

Nytt og påfyll fra Skottland og Frankrike
Det har vært mye Koronaforsinkelser rundt om i verden, så det har hopet seg opp litt. Her kommer
ennå en Siorsan med nyheter og litt påfyll. Noen av de mangler smaksnotater, de blir lagt ut på
websidene våre etter hvert.OBS, OBS, første tapping med whisky fra Ardnamurchan er med.
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Cognac Grosperrin N°58 Fins Bois
Druebrennevin, Cognac Brut
Destillert i en Charentaise Alambic. Lagret på fransk eik. Denne svært sjeldne cognacen
kommer fra en vindivisjon som ble etablert ved vinprodusentens død for mange år siden.
Denne mannen, også en cognacmegler, pleide å føre oversikt over de eldste cognacene han
solgte. Jean kjøpte denne cognacen fra sønnen hans i 1999. Siden den gang har dette enkelt
fatet blitt lagret i vinkjellerne våre. På grunn av sin høye kvalitet hadde den blitt isolert uten
at det var definert et bestemt formål for den. Det var først i 2017 at tapping ble utført for
samlingen vår.
Farge: Veldig mørk mahognyfargetone.
Aroma: Denne cognacen, som er ekstremt gammel, er fortsatt kraftig. Rosiner og frukt er
dominerende, men det er en veldig feminin mykhet
Smak: Gi denne cognacen tid til å avdekke sin sjarm (5 til 10 minutter før du drikker), og
oppdag deretter det delikate ekteskapet til tanniner - blottet for all hardhet - og cognacens
fine aromaer.

Pris: 3745, VH 86010779, 70 cl, 42,2 %

Cognac Grosperrin N°64 Borderies
Druebrennevin, Cognac Brut
Destillert i en Charentaise Alambic. Lagret på fransk eik. Denne svært gamle cognacen
kommer fra et felleseie som ble etablert ved vinprodusentens død for mange år siden.
Hans enke og barn forvalter arven med forsiktighet og tålmodighet til minne om denne
mannen. Et av barnebarnene overtok eiendommen, og den blomstrer nå som en av de
viktigste i Borderies-regionen. Bestefarens lager forvaltes imidlertid separat og oppbevares i
en kjeller i sentrum av landsbyen Burie, som ligger i hjertet av Borderies. Vi (Grosperrin) ble
eierne av denne eksepsjonelle cognacen gjennom en sertifisert megler. Den har siden
modnet seg i kjelleren vår i Saintes, ved bredden av elven Charente.
Farge: Gammel gullfarge, med glimt av rav
Aroma: Den første blomsternesen, typisk for Borderies, uttrykker seg tydelig med noter av
fiolette søtsaker (de finnes, i hvert fall i Frankrike!), Tørkede blomster, krydret roser. Den
andre nesen er dypere, tettere, og vi skiller en elegant rancio, men uten for mye treaktighet.
Krydderne er mer intense, sigarbokser, lakris, mer “modne”.
Smak: Angrepet er ærlig, mineralsk på smak. Den utvikler seg på en kraftig og likevel
komplett måte, teksturen avslører at den er ganske fet. Den lange finishen tar oss tilbake til
aromaene som oppfattes på nesen.
Pris: 3315, VH 86010780, 70 cl, 52,1 %
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Cognac Grosperrin N°68 Fins Bois
Druebrennevin, Cognac Brut
Destillert i en Charentaise Alambic. Lagret på fransk eik. Denne konjakken er ikke vintage,
verifisert til minst 36 år, men er nok eldre. Produsert i kalksteinsbakken til Vars, hundre
meter høy (sjelden i Cognac hvor gjennomsnittlig høyde er omtrent 20 meter), består denne
batchen av flere gamle Cognac-tønner, alle bemerkelsesverdige og har opplevd to
påfølgende arveoppgjør. I 1982 arvet enken til produsenten partiet, og sluttet å produsere
etter ektemannens død. I 2017 døde hun og overlot den dyrebare eaux-de-vie produsert av
sin avdøde ektemann til barna sine. Det var fra dem Guilhem
fikk muligheten til å kjøpe disse fatene, inkludert denne, som
var plassert veldig tydelig fra de andre partiene i kjelleren til
sønnen, som jobbet på foreldrenes jord.
Farge: Gammel gullfarge, glimt av rav
Aroma: På nesen frigjøres fargen:
en høy klasse Cognac! Møre, salte og mineralsk notater,
diskrete hint av kandisert frukt.
«Virkelig en ren kavalkade av delikat voks, polert løvtre,
honningkake, rennende honning, alderen mjødder, nektarer,
pollen, gamle Glen Grant, 1972 Caperdonich, etc ... ren
aromatisk harmoni. Fortsetter med en sjenerøs klump
kvedejelly, kamille, bergamott, tropisk fruktsirup og gelé,
fantastisk strukturert og tettpakket med fruktaromaer.
Virkelig, gitt blind, kan du forveksle dette med en uberørt 40
år gammel Glen Grant eller lignende.
Smak: Storslått! Treoljer, støvelpolish, cola sirup, mjød,
myntejelly, limeolje, sot, rancio, sviskesaft ... en av disse
profilene som bare fortsetter å gi og utvikle og kaste opp alle
slags smake smaker. Med tiden blir den litt soppaktig og
beveger seg tilbake mot jordhet og en slags pepperet
honningprofil.
Ettersmak: Lang, enormt harpiksaktig, honning, rancio,
jordaktig og krydret.
Kommentar: Vi tar steget nå. Helt fantastisk gammel Cognac
som virkelig ødelegger mange gamle maltwhiskyer.
Smaksnotater fra WhiskyFun 2018, Fikk 92 av 100 p

Pris: 3500, VH 86010782, 70 cl, 55,8 %
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Cognac Grosperrin 2001 Fins Bois - AB Organic farming
Cognac, Cognac Brut
Denne årgangskonjakk kommer fra en liten gård i Fins Bois-regionen kalt "La Petite
Chapelle", som ligger i nærheten av landsbyen Champmillon.
De to tomtene som denne cognacen stammer fra, har vært organiske siden 1990, og dyrket
av en dame som hadde overtatt fra faren den gang og jobber alene i vinrankene.
Denne konjakken er modnet i en utgravd jordkjeller. Veggene var halvt nedgravd i bakken,
og fatene kunne ikke tas ut med eau de vie inni, da døren ble forseglet og sperret av. Vi
måtte inn i kjelleren gjennom vinduet og pumpe batchen i en tank.
Farge: Stråfarget
Aroma: Hint av fersken og aprikos
Smak: Friskheten og den spontane karakteren til denne cognacen slående. De fruktige
notene er til stede, men forlenges av mer komplekse aromaer, som de fra en tørket
blomsterbukett. Overflaten forsterker disse blomstertoner (påskelilje, narcissus), raskt
dekket med mer intense toner av druer og appelsinskall.
Pris: 1115, VH 86011091, 70 cl, 50,6 %

Cognac Grosperrin 1992 Bons Bois
Cognac, Cognac Brut
Denne vintage Cognac kommer fra en fruktgård i Saintonge. De startet i 1971 med 10 hektar
epletrær og har nå over 100 hektar med forskjellige varianter av frukttrær, og bare noen få
hektar vinstokker. Den rustikke terroiren, for det meste leire, har ikke et godt rykte når det
gjelder å lage vin.
Likevel, hvis vinrankene blir tatt godt vare på, destillasjonen nøye håndtert og
aldringsprosessen nøye overvåket, utvikler cognacene en spesifikk karakter, kraftig, men
likevel balansert og verdsatt.
Farge: Gullfarge
Aroma: Søt smak av romkaker, korintiske rosiner og appelsinskall. Glasset må la luftes litt for
å oppfatte de grønnere tonene av druer og kløver. Munnvannende saltighet
Smak: På ganen er det styrke i angrepet. Takket være en veldig langsom vannreduksjon har
munnen blitt fet og rund
Ettersmak: Salt ettersmak, en sjelden maritim cognac!
Pris: 1325,50, VH 86011092, 70 cl, 51,5 %
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Cognac Grosperrin 1974 Petite Champagne
Cognac, Cognac Brut
Denne vintage konjakken kommer fra en familie av vinbønder i regionen Gémozac,
Charente-Maritime, i Petite Champagne. Familien er kornprodusent og eier også vingårder,
som i dag dyrkes økologisk. Vinrankene deres vokser på kalkholdige jordarter. Jeg kjøpte
dette partiet fra en av sønnene til han som hadde produsert den 40 år før. Det var
opprinnelig et parti på flere 559 liters fat, som var lagerført i tørre kjellere i ORECO til de ble
overført til Grosperrin kjellerne.
Farge: Gammelt gull
Aroma: Krydret nese, kompleks. Angrepet er smidig og kremaktig, med
intense toner av sort pepper, eksotisk tre
Smak: På smak er det en viss aromatisk tetthet, sjokolade, kløver, kandiserte
frukter
Ettersmak: Lang og krydret overflate, ganske mineralsk. En uvanlig cognac,
allerede veldig gammel.
Pris: 2595, VH 86011093, 70 cl, 47,5 %

Cognac Grosperrin 1973 Petite Champagne
Cognac, Cognac Brut
Denne vintage Cognac kommer fra en familie av notarier som har bodd i
Cognac i generasjoner. Denne Petite Champagne 1973 var en del av arven
faren som overlot alle aksjene til kona og sønnen. Faren hadde kjøpt denne
batchen i januar 1974 fra en av sine klienter, som da var styreleder for et av
de største Cognac-husene. Denne batchen kommer fra destilleriet og
kjellerne i dette Cognac-huset som fremdeles er kjent i dag. Dessverre, da
han gikk bort, ble ikke sønnen og kona enige med hverandre, og arven ble
sittende fast i flere tiår, til vi tilbød en løsning. Det er en enorm
"sentimental" Cognac som ble plassert under statlig kontroll den 25. januar
1974 i en eldgammel kjeller, veldig fuktig, som ligger ved bredden av elven
Charente, som nå er hjem til museet for Cognac.
Farge: Gammelt gull, nesten rav
Aroma: Gourmet-hint av modne plommer, Mirabelle plommer, krydder
(kardemomme, gurkemeie, sort pepper) og av eksotisk skog (varmt sedertre,
sandeltre). Rundt alt dette avslører en karakteristisk gammel Cognac rancio
seg.
Smak: På smak, igjen disse gourmet-fruktige hintene (modne plommer,
svisker, kanelsjokolade) og krydret notater (muskat, tobakk). For den som er
på jakt etter den ultimate Cognac, og på fatstyrke.

Pris: 2770, VH 86011094, 70 cl, 48,5 %
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Cognac Grosperrin Trésor N°34 Grande Champagne
Cognac, Cognac Brut
Denne konjakken har eldet lenge på sitt opprinnelsessted, i en stor asfaltert kjeller, til vi
kjøpte den i demi-johns fra sine tidligere eiere for ti år siden. Bare innhøstingsåret ble angitt
på en liten nesten oppspist etikett, med landsbynavnet «Criteuil-laMagdeleine». Ingen bevis tillater oss å si at denne cognacen
kommer fra denne jorda, men denne landsbyen er kjent for
kvaliteten på kalksteinsjordene, som gir cognac eksepsjonelle
aldringsegenskaper. Vi anser at dette unike partiet, bare
sammensatt av tre demi-johns, er et av de mest
bemerkelsesverdige partiene i kjelleren vår.
Farge: Rav
Aroma: Nese av gammel Grande Champagne, alltid veldig livlig for
sin alder. Nesen er hyggelig, vi skiller umiddelbart ut at det er en
sofistikert cognac.
Smak: Ganen er betydelig, selv om den er litt karbonisert av
etylacetat (neglelakk). Med betydelig finesse. Kandiserte frukter og
eksotisk tre dominerer. Balansert rancio, anspent og delikat på
samme tid. Ingen tyngde. I ganen er angrepet ærlig, men allerede
fullført: søte tanniner, mye aromaer. Overflaten er tørr, veldig lang
og uten brenning, preget av en vedvarende tone av solbærknopp.
Signaturen til en flott cognac. For samlere av sjeldenheter.

Pris: 7770, VH 86011095, 70 cl, 45,1 %
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Cognac Grosperrin Orange d’Or Orange Liquor Minimum 3 yo
Likør, Appelsinlikør
Å lage denne appelsinlikøren er en kompleks prosess. En blanding av
sprit, inkludert cognac, naturlig bitter appelsinessens og sukker, danner
basen som deretter tilsettes veldig gammel Armagnacs (årgang 1979 for
denne første utgivelsen), veldig gammel fransk brandy og cognac. Den
blir så modnet i minst tre år på gamle amerikanske Bourbon-tønner. På
slutten av denne perioden blir den helt over i en liten tank hvor den blir
maserert med burgunder solbærknopper for å ta denne unike likøren til
et nytt nivå av eleganse. Flaskene får deretter hvile i flere måneder før de
selges.
Farge: Naturlig ravfarge
Aroma: På nesen, en harmonisk fusjon av appelsin med gammel Cognac,
Armagnac og Brandy. Solbærknoppene gir en særegen eleganse
Smak: Angrepet på ganen er mykt, søtt og komplekst uten det
karakteristiske stikket av likører laget av nøytral alkohol.
Ettersmak: Finishen er gourmand med umiskjennelige myke treaktige
toner. En bordlikør laget etter tradisjonen med å lage likør fra 1800tallet.
Pris: 499, VH 86011088, 70 cl, 40 %

Cognac Grosperrin Moûts Mutés au Cognac Cuvée 2 >25 years old
Sterkvin, Pineau
Druejuice (væsken fra pressede druer) blandet med cognac. Begge deler fra
samme vinmark i Grande Champagne. Har lagt til modning i over 25 år før
tapping.
Farge: Rav
Aroma: På nesen, kandiserte frukter, gammel Porto-vin, gammel cognac.
Smak: I ganen er angrepet rikt og rundt, godt balansert med en vakker syre.
Eksepsjonell.

Pris: 475, VH 86011089, 75 cl, 19,6%
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Cognac Grosperrin Cépages Grande Champagne VSOP
Cognac, Cognac Brut
Denne cognacen er laget av Folle Blanche, Colombard og
Ugni Blanc-druene fra årgangene 2011, 2012, 2013 og 2014
(10%) fra en enkelt Grande Champagne-eiendom.
Cognac er vanligvis laget av en enkelt druesort, Ugni Blanc
(nesten 98% av all produksjon), men andre blandes noen
ganger på vinstadiet etter plukking eller under vinifisering.
Mer sjelden blandes varianter på eau-de-vie-stadiet, men i
dette tilfellet blir hver av dem vinifisert, destillert og eldet
separat.
Vi prøvde begge disse blandingsmetodene, men ble ikke
fornøyd med noen av dem. Vinblandingene ble dominert av
den rustikke og kraftige Colombard-druen. Blandingen av
eau-de-vie klarte ikke å bevare de delikate aromaene til
Folle Blanche, som ble overveldet av de to andre
variantene.
Så vi vendte oss til fortiden og tenkte på hva destillatører
gjorde når de dyrket mange druesorter med forskjellig
modenhet og destillerte druene i 3, 5 eller 7 hektoliter
stillbilder. Den moderne single variasjonstrenden eksisterte
ikke da.
Logisk sett måtte de høste og vinisere druene etter hvert
som de modnet og begynne å fylle de første
destillasjonstønnene fat etter fat i henhold til gjæring.
Spriten oppnådd fra denne første destillasjonen (av hver
sort), kjent som brouillis, ble deretter blandet med 28% til
30% ABV, og den andre destillasjonen, eller bonne chauffe,
ble lansert.
Vi har gjenopplivet denne tradisjonelle metoden som er
mye mer kompleks enn å produsere en enkel cognac av en
enkelt sort. Naturligvis endres prosentandelen av hver
druesort hvert år. Den produserte eau-de-vie blir deretter
eldet i våre kjellere, årgang etter årgang, før de enkelte
årgangene blandes
Farge: Lys farge
Aroma: Levende drue-, smør- og lindehonningsaromaer
Smak: Smidig, myk tekstur med noter av vinblomst, eple og krydder. Vakker friskhet
Ettersmak: En rik, balansert avslutning. Endelig en virkelig unik blanding som kombinerer
intensiteten til Colombard, finessen til Folle Blanche og strukturen til Ugni Blanc!
Pris: 720, VH 86011090, 70 cl, 42 %
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Elements of Islay CI13
Skotsk whisky, Single malt whisky
En krydret Caol Ila, bestående av whisky destillert mellom
2010 og 2011, modnet i hogshead av eik og i ex-sherry butts i
mer enn ni år. For å være rettferdig mot denne Caol Ila-en,
bringer denne whiskyen sammen fyrige og kystnære
elementer med en sjenerøs hjelp av myk røyk. 1060
produserte flasker. Kjerne ID: Chilikrydder, kystsalthet, mild
røyk.
Farge: Mørk gyllen
Aroma: Krydret svinekjøtt på BBQ med hint av røkt paprika,
knust svartpepper og limejuice. Varm sjokolade med
chilipulver og karamelliserte hasselnøtter, hint av
sjøsprøytfriskhet.
Smak: Litt fet med krydder, grønnpepper og rustikke salt-ogpepper-chips. En sødme utvikles, med sjokoladepulver og
frysetørkede bringebær pakket inn i trerøyk.
Ettersmak: Krydderet holder seg, akkompagnert av en tørr,
salt tang.
Pris: 598, VH 86011005, 50 cl, 54,6 %

Elements of Islay Bn8
Skotsk whisky, Single malt whisky
Destillert på Bunnahabhain. Den 8. i serien Elements of Islay derfra. En
blend av fat 5 til 17 år gamle i en mix av amerikansk eik og ex-sherry
hogsheads. 1896 fl totalt
Farge: Gylden
Aroma: Mørk appelsinsjokolade, ferskensyltetøy og strimlet sitron
verbena. Avrundet av nøtteaktig, moden cheddar.
Smak: Pepper, frukt, hjemmelaget konfekt. Røkt paprika og
spisskummen smelter sammen med syrlig sødme: epledråper og litt
svidd pære-kake. Mer pepper med knasende ingefær-nøttekjeks og en
dråpe stjerneanisolje.
Ettersmak: Værbitt lær, rå kakao og stikk med Pimento pepper, tonet
ned med danske smørkaker.

VH 86011066, VMP 12475502, 50 cl, 59,6 %
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Elements of Islay PEAT Full proof
Skotsk whisky, Blended maltwhisky
«The Elements of Islay» er en rekke med ikoniske, småbatcher, 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: 795, VH 86010867, 50 cl, 59,3 %
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Port Askaig 12 yo Autumn Edition
Skotsk whisky, Single malt whisky
Destillert på et destilleri på nordøstkysten av Islay, nær Port Askaig. Modnet i
12 år en mix av ex-sherry og refill amerikansk eik
Farge: Gylden
Aroma: Røyk stiger opp fra et vedbål, posjerte navleappelsiner med anis.
Smak: Fersk kaffe, etterfulgt av tett BBQ-saus og søte, saftige sultanas
Ettersmak: Myk, sotete røyk som varer, blander seg med saltet makrellskinn
Pris: 795, VH 86011065, 70 cl, 45,8 %

Port Askaig 28 yo
Skotsk whisky, Single malt whisky
Vår 28 år gamle Port Askaig Islay single malt er tappet på flaske fra
en spesielt valgt batch av fat fra et hemmelig Islay-destilleri. Uten
detaljert informasjon om whiskyens herkomst, valgte vi fatene
basert på den ypperlige kvaliteten på whiskyen, med sin rike
eleganse som perfekt matcher Port Askaig-stilen. Tiden har gitt
denne drammen fantastisk kompleksitet, samtidig som den beholder
sin torvige, kystnære karakter. Tappet på 45,8% er dette en sjenerøs
og meget individuell whisky, perfekt for å nyte ved peisen.
Farge: Lyst gull
Aroma: Kompleks blanding av medisinskap, fersk mynte,
furuharpiks, røkt teblad og klestørk på sykehuset. Mandelflak, kirschwasser, litchi,
guava og ananasringer i sirup følger. Med vann er det en bakgrunn av
vaniljestenger og brent karamell
Smak: Fet, sjenerøs og kjøttfull med pancetta-pakkede kyllingben, spekekjøtt med
laurbærblader og saltet Padrón-paprika. Rikt kokossmør, appelsinskall og
portugisisk vaniljesaus som er overdrysset med kanel er ikke langt bak, mens
fjerne felt av ville fioler, lavendel og kamfertrær gir en friskhet på bordet
Ettersmak: Det er rikelig med dvelende bålrøyk her, i tillegg til rosmarin, mentol
og lakris. Den gjør deg øyeblikkelig klar for en ny dram
Kommentar: Selv etter god tid til å mykne, tar torven fokus på scenen sammen
med en frisk urtebukett. En dram som gir stadige overraskelser

Pris: 2750, VH 86011007, 70 cl, 45,8 %
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North of Scotland 50 yo
Skotsk whisky, Single grain whisky
Første og eneste offisielle tapping fra det nedlagte North of
Scotland Distillery. Modnet i 6 bourbon barrels i over 50 år
Farge: Mahogny
Aroma: Pekannøtter og vaniljekrem med aromaer av nektarin
og bringebær. Klassiske notater av søtt korn - fløtekaramell,
gylden sirup og bakt eple med et snev av møbelpolish og
støvete kanel som gir et hint om alderen. Rikere noter av crèmekaramell, blodappelsin og glaserte kirsebær bygger seg opp.
Smak: En tykk kremet munnfølelse som blir saftig etter andre
gang du smaker. Smaker av vaniljesaus og tørt krydder - muskat
og kanel - er munnvannende. Notater av estragon og oregano
blandes med blodappelsin og ristede hasselnøtter.
Ettersmak: Valnøtt og ristede mandler med vaniljefudge
forsvinner sakte, og fører deg videre til neste munnfull.
Kommentar: Vellagret sprit som dette er en sjelden og utrolig
godbit. De klassiske søte notene som finnes i mange korn
whiskyer har blitt modnet av tiden i godt treverk.
Pris: 9975, VH 86011057, 70 cl,
40,4 %

Black Tot Last Consignment
Rom, Mørk rom
På Black Tot Day, 31.7.1970, ble den siste "tot" med rom delt ut
i British Navy. Mange år etterpå dukket en del beholdere med
denne rommen opp på forskjellige lagre. Disse er nå tappet på
flaske. Soleraen de er lagret i, er mer enn 50 år gammel.
Farge: Gylden
Aroma: Gylden sirup, mørk sjokolade, moden svart frukt og lær.
Med tiden utvikler den velsmakende vegetabilske noter,
muscovadosukker og valnøtt.
Smak: Tykk med eik, creme de cassis, espresso, kakao. Etter
tilsetting av vann - lett surhet, hint av eukalyptus og sumac.
Ettersmak: Lang med lett duftende tre, mer frukt og sigarer.

Pris: 6500, VH 86011058, 70 cl, 54,3 %
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Ardnamurchan AD/09-20:01
Skotsk whisky, Single malt whisky
Dette er første whisky fra Ardnamurchan, som startet opp i 2014
Farge: 18 karat gull
Aroma: Honningkake, østersskall, voksaktig skall, maritim, saltlake
Smak: Jordbær med svart pepper, honning. Strandbål
Ettersmak: Glødende strandbål til slutt

Pris: 640, VH 86011073, 70 cl, 46,8 %

Ardnamurchan First A/D kit
Skotsk whisky, Single malt whisky
settet består av:
1x Ardnamurchan AD 09.20 Single Malt 46.8% 5cl
1x Ardnamurchan 2015 Ex-Oloroso Peated Cask Sample 59.5% 5cl
1x Ardnamurchan 2015 Ex-Bourbon Peated Cask Sample 59.2% 5cl
1x

Ardnamurchan 2014
Unpeated Single Barrel
Finish - Ex-Paul Launois
Cask Sample 58.2% 5cl

Pris: 350, VH
86011075, 20 cl (4x5
cl), 55,8 % (snitt)
Adelphi holder en
virtuell smaking via
Zoom 1.12 med dette
settet. Vil du være med,
og ha settet, husk å gi
beskjed til
bestilling@daracha.no
Daracha Siorsan –2020-10-3 H
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SPEY 12 yo Tawny Port Finish
Skotsk whisky, Single malt whisky
Destillert på Speyside Distillery, modnet i ex-bourbon, med avslutningsmodning i ex-Tawny
Port-fat
Farge: Kobber, mot rosévin
Aroma: Hint av rosévin og stikkelsbærgele
Smak: Dybden av søte fruktsmaker godt balansert med de første hintene av krydder. Et par
dråper vann forsterker alt, og smaken av frukt og krydder blir i balanse med varende floralske
hint. En enkel dram å nyte, både med og uten vann.
Ettersmak: Velbalansert mellomlang avslutning, hele smakspaletten svinner sakte hen, og lar
en søthet bli igjen i ganen

Pris: 699, VH 86011096, 70 cl, 46 %

Single Malts of Scotland Caol Ila 9 Year Old #318295
Skotsk whisky, Single malt whisky
Destiller på Caol Ila i oktober 2009, tappet etter 9 år i en hogshead som ga 231 fl
Farge: Strågul
Aroma: Høvelspon blander seg med tørr torvrøyk, mens bølger av hjemmelaget apfelstrudel
ruller i. Tropiske hint av grillet mango og saftig ananas skinner gjennom, så vel som den
forfriskende duften av sitrongress.
Smak: En øyeblikkelig treff av torv blir fulgt av intens lakris,
med lett ferskskrapt-vaniljestang og ferskt sitronskall.
Spearmint gir litt friskhet på baksiden av ganen, med ny-splittet
ved som gir et snev av krydder. Et par nystekte østerser får inn
en viss marin innflytelse.
Ettersmak: En sitrusaktig skygge som minner om limonicello
vedvarer med litt sødme, ledsaget av anis og en smule havsalt.
Det er en sterk undertone av røyk som holder seg helt til slutten.

Pris: 850, VH 86011059, 70 cl, 59,5 %
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Single Malts of Scotland Bowmore 23 Year Old #960014
Skotsk whisky, Single malt whisky
Destillert på Bowmore i mars 1996, modnet i en hogshead og
tappet etter 23 år. Fatet ga 231 fl
Farge: Strågul
Aroma: Et kystlandskap sprer seg foran deg; salt havbris og
villblomster på sanddyner. Lyse plommer med brennende torv
ledsages av rosmarin, grillede ananasskiver og hermetisert
grapefrukt.
Smak: Søt røyk med posjerte pærer, sirup og saltflak.
Tilsetningen av vann vasker saltlaken bort og bringer ut gress
og en bukett med midtsommerblomster i stedet;
kamilleblomster, tusenfryd og kløver.
Ettersmak: Langt, delikat røkt og litt harpiksaktig, med hint av
brent surdeigsbrød, hvit pepper og rosa grapefruktskall.

Pris: 2735, VH 86011060, 70 cl, 56,1 %

Single Malts of Scotland Reserve Casks Glen Elgin 12 Year Old
Skotsk whisky, Single malt whisky
Destillert på Glen Elgin i 2007, modnet i en batch av fire hogshead og
tappet etter 12 år.
Farge: Gylden
Aroma: Vi blir møtt av de trøstende aromaene fra sprudlende
eplesider, fiken og varm vaniljesaus. En liten bitterhet ruller inn med
litt grapefrukt, samt de smørete, men likevel urtete notene av rosmarin
krydrete rotgrønnsaker. Med en dråpe vann dukker det opp noen
lønnesirupglaserte pekannøtter.
Smak: Mer krydret og sitrusaktig enn på nesen, får vi en mélange av
kardemomme og gurkemeie med et snev av klementin. Ganen blir
kremet og vokset med introduksjonen av klebrig fløtekaramellpudding
og vaniljefondant. Ørlite vann gjør ganen mer sirupsaktig søt, som
minner om jordbærcoulis.
Ettersmak: Den søte, klissete kvaliteten forblir, men er tilsatt
peppermynte, nellik og lakriskrydder. Det er en skygge av eple som
henger på siden nesen, dryppet med en vegetal, japanske Matcha-te.
Pris: 725, VH 86011061, 70 cl, 48 %
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Single Malts of Scotland Marriage Clynelish 22 Year
Old
Skotsk whisky, Single malt whisky
Dette er en blanding med bare to fat whisky - en enkelt
hogshead og en enkelt sherry butt - begge destillert i 1995 og
modnet i mer enn 22 år. Denne whiskyen viser den lagdelte
karakteren til Clynelish, med sin ekstra modenhet som
understreker en behagelig smakfull sødme.
Farge: Gylden mahogni
Aroma: Intenst tunge toner av motorolje og ny sykkelkjede
blander seg med saftig krabbe-eple mix. Rene furunåler på
fuktig skogbunn flyter inn, etterfulgt av flassende glasur på en
pærekompottfylt cupcake og den skarpe aromaen til nye
skolebøker.
Smak: Sur, men ikke sitrusaktig - mer i likhet med stikkelsbær.
Krydret jalapenos, dryppet med olivenolje og mini-pickles
dynket i dill og saltlake. Deretter litt stablet ved og røkt
paprika, etterfulgt av kremet søthet av vaniljesausterter.
Ettersmak: Det forfriskende treffet av en sprudlende apelsin-vitamindrink, mentol
hostedråper og "Bullseye" kokte søtsaker. Et dryss sitronskall henger igjen med en romgjennomvåt kanel.
Pris: 2450, VH 86011069, 70 cl, 55,4 %

Single Malts of Scotland Director's Special Caol Ila 35 Year Old
Skotsk whisky, Single malt whisky
Bare 144 flasker ble produsert fra en enkelt hogshead av Caol Ila
single malt Scotch whisky, som ble modnet i mer enn 35 år.
Farge: Gammelt gull
Aroma: Mild chorizo med et dryss av modnet parmesan,
etterfulgt av en håndfull høvelspon. Et snev av røyk fra en
døende ild smelter sammen med den jordiske fruktigheten av
epleskall. Smuldrende grillet svinekjøtt drysset med mild
chilipulver og blomstrende hyansintblader.
Smak: Mer eple, blandet med ristede kandiserte hasselnøtter.
Noe sirupsaktig sødme etterfølges av knekket ved og den
flekkete skorpen til en vedfyrt pizza. Noen få dråper Poire
William fletter seg sammen med en bit millionaire’s shortbread.
Ettersmak: En askete, sofistikert røyk - som den av en lett sigar holder seg på knivsodden med en sitronsvampekake og et snev
av brent gress. En følelse av munnbelegg forblir med den
forfriskende kremet av mynteis.
Pris: 6600, VH 86011070, 70 cl, 50,9 %
Daracha Siorsan –2020-10-3 H
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Single Malts of Scotland Director's Special
Imperial 30 Year Old
Skotsk whisky, Single malt whisky
Bare 140 flasker ble produsert fra et enkelt fat med
Imperial single malt Scotch whisky, som var lagret i
mer enn 30 år.
Farge: Gammelt gull
Aroma: Ristede marshmallows svever fristende mot
sansene, etterfulgt av en blomsterbukett med peoner
og krysantemum. Det serveres en skje med smeltende
bringebæris på sukkerstrødd jordbærgelé.
Smak: Deilig søtt - full av rosa vaffelkjeks og
vaniljefondant. Den lille biten av ingefærskudd
etterfølges av delikat jasmin og jordnær moden
jackfrukt.
Ettersmak: Eik, tørket og skarp fra middagssolen,
blandet med tanninsk svart te. Kremaktig og glatt
cremekaramell erstattes av smakfull
Rød Leicester-ost, drysset med nykvernet sort pepper.
Pris: 3900, VH 86011071, 70 cl, 54,8 %

Single Malts of Scotland Glen Elgin 1995 23 Year Old #3198
Skotsk whisky, Single malt whisky
Denne vintage single malt fra 1995 ble destillert på Glen Elgin og modnet i
over 23 år i en hogshead som bare ga 246 flasker. Overstrømmende og
ung i nesen, tar deg kort tid på en vill tur fra søtsaker til kooperasjonene
og de grønne feltene i Speyside.
Farge: Lys gylden
Aroma: Morsomme og livlige toner av vaniljeskiver, byggsukker,
vingummier, melkesjokoladeknapper og gelébønner - velg søtsaker i et
glass.
Smak: Fortsatt søt, men nå med en samling bakst: smultringer,
sitronkremkaker og ananas opp-ned kake. Gitt tid blir den mer moden og
eiket med et lite hint av pepper.
Ettersmak: Eikete hint falmer inn i fennikel og likør. Konfektnotene henger
etter, men er nå ledsaget av en dash olivenolje, ferskt høy og hageurter.

Pris: 1360, VH 86011078, 70 cl, 53,1 %
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Single Malts of Scotland Reserve Casks Benrinnes 13
Year Old
Skotsk whisky, Single malt whisky
Et parti med seks hogsheads fra Benrinnes ble brukt til å lage
denne single malten, destillert i 2007 og modnet i mer enn 13
år. Et interessant ekteskap av søtt og velsmakende, denne
whiskyen er en dram som egner seg godt til en rusletur i
regnværsdager ved en åsside.
Farge: Gyllen
Aroma: Det begynner med en åpning av stroopwafel, ledsaget
av den søte rikdommen av kokosmelk og en hjelp av nyknuste
kanelstenger. Gradvis beveger aromaene seg fra søte til
velsmakende, med en litt salt smak som ligner på Comté-ost.
Smak: En kremaktig kvalitet dukker opp - den av
smørkaramellsaus - smelter med en oljete tekstur som
fremhever urtetoner av rosmarin og salvie. Igjen, den søte, men
salte kvaliteten vises tydelig på nesen, med en hjelp av karamelliserte rødløkschutney smurt
med cashewnøttesmør.
Ettersmak: En varm finish aksentert av lysheten av sukkersirup og muskat, drysset på en
fruktsalat. Noe knust pepperkorn holder seg på med fennikelaksent.
Pris: 725, VH 86011079, VMP 12475101, 70 cl, 48 %

Islay Violets 33 years old
Skotsk whisky, Single malt whisky
Destillert på et Islaydestilleri, modnet i amerikansk eik med
avslutning i ex-cognacfat. Tappet etter 33 år
Farge: Mahogny
Aroma: Intens floral, med Parmafioler og jasmin. Rene hint av
møbelpolish, sitronskall og klestørk i bris i kontrast til den
røykfylte karakteren av brennende salvie.
Smak: En høyfjellshage om sommeren. Myke fiolette
kronblader blander seg med treholdige og harpiksrike hint av
einer, furu og rosmarin. Champagnecocktailer med rosa
grapefruktjuice og rosesirup servert i ettermiddagssol.
Ettersmak: Friske vegetabilske noter av tørket mynte,
eukalyptus, rosmarin og korianderblad, søtet av lavendel
parfyme og kandiserte fennikelfrø.

Pris: 3900, VH 86011072, 70 cl, 46,2 %
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Diverse glass
Vi har nettopp fått inn ny forsyning med glass. Noen liker blindsmakinger med farget glass,
for å kortslutte en av sansene sine.
Når du skal skjenke de skikkelig eksklusive whiskyene
eller cognacene, kan kanskje et Glencairn krystallglass
være tingen?

Glencairn Cut Crystal Whiskyglass
Pris: 220, DAR_9038
Samme størrelse som Glencairn Whisky Glass, men
dette er i krystall.

Cobolt Blå Glencairn Copita
Pris: 64, DAR_9039
Anbefaler å vaske disse for hånd
Glass og sånt bestiller du direkte hos oss på bestilling@daracha.no

Daracha Siorsan –2020-10-3 H

Side 19

Siorsan 2020-10-3 H

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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