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1. The Macallan Fine Oak 10 Years (nr 10467). 399:- 
Land Storbritannien    
Distrikt Speyside   
Alkoholhalt 40,0 %    
Färg Mörk, gyllengul färg.  
Doft: Elegant, aningen rökig doft med tydlig karaktär av ekfat, inslag av salmiak, torkad frukt, örter och 
nötter.  
Smak Balanserad, elegant, aningen rökig smak med tydlig fatkaraktär, inslag av salmiak, torkad frukt och 
nötter.  
Användning: Serveras som digestif. 
Whiskyserien Fine Oak presenterades för marknaden våren 2005 och det är Bob Dalgarno, Whisky Maker 
på The Macallan Distillery, som är mannen bakom denna eleganta och moderna whisky. Han fick 
utmärkelsen ”Årets Innovatör” på mässan Whisky Live i London 2005 för arbetet med bland annat Fine Oak-
serien. Fine Oak-serien blev även utnämnd till ”Best new Scotch Brand” av Jim Murray 2005. 
Det utmärkande för Fine Oak-serien är att den lagrats på tre olika fattyper, nämligen europeiska sherryfat, 
amerikanska sherryfat samt amerikanska bourbonfat. Fine Oak-serien blir i jämförelse med Sherry Oak-
serien modernare och elegantare. Karaktären på whiskyn blir något torrare med lite fruktighet. 10-åringen 
har mjuk och elegant smak med inslag av fat och frukt. 

 

2. Glenfarclas 105 Cask Strength (nr 80221). 629:-  
Land Storbritannien  
Distrikt Speyside  
Alkoholhalt 60,0 % 
Med en sprithalt på 60% är det inte så man drar näsan full med ångorna till att börja med. Utan vatten är det 
en stor ton av vanilj och fat, kombinerat med kryddor, tobak, toffee och en dragning åt en viss fruktighet. Med 
lite vatten ipytsat öppnas whiskyn upp och går mer åt gräs/halmhållet tillsammans med en ljungton. 
Fruktigheten öppnas upp, tillsammans med en blommighet (ljungtonen som nämns ovan samt andra). 
Outspädd är det en eldig känsla att vispa runt whiskyn i munnen, man känner sig helt enkelt lite lätt bedövad 
när vätskan har svalts och man drar in lite luft. I och med alkoholhalten är det lite svårt att urskilja några 
större detaljer i smaken. Här får man nöja sig med en sötma tillsammans med en kryddig ton som går mot 
kanel där strukturen är något oljig mot gommen. 
Tillsammans med lite vatten blir whiskyn desto mer nyanserad. Mjuk, sammetslen och med en behagligt 
brödig smak inleds whiskyns smakupplevelse. Efter ett tag framträder gräsigheten (som även förekom i 
doften) tillsammans med mineraler och ljung. Eftersmaken har en klar ton av rökighet samtidigt som man, i 
svalget, känner en pepprighet som långsamt tonas ner allt eftersom. 
Whiskyn är intensivt bärnstensfärgad i flaskan, den bruna färgen hos outspädd äppelmust med en 
anstrykning åt det gula hållet sammanfattar utseendet rätt väl. I med någon centiliter vatten i glaset och 
whiskyn går mot det gula hållet, nästan som brittisk cider. 
 
3. Laphroaig Quarter Cask (nr 10497). 449:-  
Land Storbritannien  
Distrikt Islay  
Alkoholhalt 48,0 %  
Färg Kopparfärgad.  
Doft Kraftfull, mycket rökig, maltig doft med tydlig fatkaraktär, inslag av kola, jod och tjärpastill.  
Smak Kraftfull, mycket rökig, smakrik whisky med tydlig fatkaraktär, inslag av lakrits, tjära och vanilj.  
Användning Serveras som digestif, gärna med en skvätt vatten. 
Laphroaig Quarter Cask är buteljerad med en högre alkoholhalt 48 %, allt för att återskapa en traditionell och 
äkta 1800-talswhisky. Whiskyn ligger först på stora ekfat, för att sedan tappas över på mindre fat för att den 
då mognar och utvecklas fortare. Det beror på att kontaktytan mellan whiskyn och ekfatet blir större, precis 
som utbytet med syret i luften (faten andas). Själva namnet har sitt ursprung i de mindre fat som whisky 
lagrades i på 1800-talet (Quarter Cask = 1/4 fat). 
Laphroaig är en av de mest karaktärsfulla whiskysorter som går att finna och är en sann njutning för den 
som gillar rökig whisky. Den höga kvaliteten har också renderat i många fina utmärkelser. 
Laphroaig Quarter Cask vann guldmedalj vid International Wine & Spirits Competition 2006 – en av världens 
förnämsta sprittävlingar. 
Laphroaig Quarter Cask fick också 95 poäng i Jim Murray's Whisky Bible 2006 vilket kvalificerar den som en 
sk. "Superstar whisky that give us all a reason to live". 
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4. Lagavulin 16 Years (nr 400). 579:-  
Land Storbritannien  
Distrikt Islay  
Alkoholhalt 43,0 %  
Färg Bärnsten.  
Doft Stor, komplex doft med kraftigt rökig karaktär och inslag av jod och fat.  
Smak Kraftfull, komplex, mycket rökig smak med fatkaraktär och inslag av tjära. 
Användning Serveras rumstempererad som avec, eventuellt med en skvätt vatten. 
Lagavulin är inte lika tung som grannen Laphroaig och kallas ofta för Islays aristokrat. Den har fin balans och 
exceptionellt lång eftersmak. Den är en bra representant för Islaywhisky med sin tydligt rökiga anstrykning. 
Den 16-åriga whiskyn är numera den populärare då den är mer sammansatt och dofrikare än den 12-åriga. 
Lagavulin är tveklöst och utan konkurrens "whiskyn" till den som gillar tuffa tag. Inte en whisky för 
nybörjaren! 
 

5. Benriach Curiositas 10 Years (nr 10405). 389:- 
Land Storbritannien  
Distrikt Speyside  
Alkoholhalt 40,0 %  
Färg Mörk, gyllengul färg.  
Doft Stor, mycket rökig doft med fatkaraktär, inslag av tjärpastill, ljunghonung, halm och jod. 
Smak Smakrik, mycket rökig whisky med fatkaraktär, inslag av tjärpastill, ljunghonung, halm, jod och 
charkuterier.  
Användning Serveras som digestif, gärna med en skvätt vatten. 
Nu är BenRiach åter tillgänglig i en buteljering direkt från destilleriet. Detta har blivit möjligt då destilleriet år 
2004 köptes av en grupp affärsmän under ledning av Billy Walker, en man med mycket lång erfarenhet av 
whiskybranschen.   
Det mjuka vattnet och de unika destillationspannorna är förklaringen bakom den unika och komplexa 
smaken hos BenRiach. BenRiach har en mjuk och fyllig smak, med inslag av honung och vanilj. Den mjuka 
stilen kompletteras av en lång eftersmak med toner av kryddor och choklad.  
Återgången till det ursprungliga och rökiga Speyside! 
BenRiach Curiositas 10y utmärker sig som Speyside-malt genom att vara tillverkad på en ovanligt stor andel 
torvrökt malt. Detta ger whiskyn en tydligt rökig ton med inslag av tjära i eftersmaken. Curiositas är en 
återgång till den ursprungliga stilen som en gång tillverkades här på Speyside. 
 
6. Jameson Irish Whiskey till Irish Coffee. 40 %, blended. 279:- 
 
Kvällens öl är Fuller's 1845 Strong Ale (nr 1633). Pris: 27,10.  
Land Storbritannien  
Distrikt England  
Alkoholhalt 6,3 %  
Färg Ljus, gulbrun färg.  
Doft Nyanserad, tydligt maltig, humlearomatisk doft med inslag av vörtbröd, knäck och apelsinchoklad.  
Smak Smakrik, maltig, humlearomatisk öl med tydlig beska, inslag av knäck, vörtbröd och apelsinchoklad. 
Användning Serveras vid 8-10°C till smakrika rätter av mörkt kött. 
Ölet togs fram till bryggeriets 150-årsjubileum 1995. Det är buteljerat med levande jäst, dvs det mognar på 
flaskan och har så gjort i minst 100 dagar. Ölsorten blev mycket populär och är nu en av de största 
ölsorterna på flaska. Den har fått ett stort antal priser, CAMRA Champion Bottle Conditioned Beer of Britain 
(1998-1999 och 2002), British Bottle Institute's award for the Best Dressed Bottle (1996). 1845 fick också 
silvermedalj CAMRA 2003. 
Obs! Ölen hälles i glaset med försiktighet och med respekt för innehållet! 
 
Den kallrökta fläskfilén kommer från Widerbergs Kött i Lund. 
Prinskorven är från hemcharkuteriet Per i Viken.   
 
 


