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I Glenturret Sherry Cask Edition - 43 o/o - 540:-
Denna Glenturret är den senaste i en serie av populära Limited Edition utgåvor från
Sl<ottlands äldsta destilleri,

Denna klassiska gamla Highland Single Malt har mognat i gamla spanska Sherry
ekfatochbuteljeratsis@a1tsavdestillerietsMastermixer.
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5e Cardhu Special Cask Reserve - 40 oÄ - 450:-
Denna speciella Cardhu kommer från "mycket gamla ekfat", och presenteras i sin
klassiska, stiliga flaska.

Det är 
"n 

u, @från ett gammalt destilleri.

Doft:

Smak:

Finish:

Doft:

Smak:

Finish:

Doften är mjuk, Söt och kanderad, gammaldags kokta sötsaker och
hemla gad sockerkaka fuktad med sirap, antydan av marsiparl.

Mjuk, rundad och fyllig med en härlig balans av smaker, noter av
mjuk träkrydda, krämig kola och en touch av torkade frukter.

Lång smakrik och fyllig som forsvinner mycket långsamt.

Torkade aprikoser och ananas. Tjocka vågor av karamell och
honung, samt korn. Den "gamla eken" ger en kryddig doft.

Massor av flingor och korn i centruffi, omgiven av hemgjord kola,
russin, citrus och en bra bit av mörk choklad. Kanel och ingefiira
dyker upp mitt i gommen.

Läng och intensiv med krydda.
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b Glendronach Parliament r 2I är r 48 o/t 1.249:-

Denna 2l är gamla Glendronach släpptes 2011, och åldras i en blandning av.sherry fat
(Oloroso och Sweet Pedro Ximenez dessert sherry). Resultatet är verkligen myCket
bra. Namnet Parliament har inga politiska värderingar utan det är i själva verket
"parlamentet" efter den kollektiva termen ftir en grupp av Rooks (europeiska l«åkor)
och det finns ett parlament av Rooks som bor i träden nära GlenDronach.

Doft: Komplex doft med tydlig karaktär av sherryfat, inslag av
torkade fikon, hasselnötter, fatinsocker, pomerans, kanel,
kakao och vanilj.

Komplex smak med tydlig karakt dr av sherryfat, inslag av
torkade fikon, hasselnötter, farinsocker, pomerans, ceder,
kakao och vanilj.

Läng och komplex med en härligt kvarvarande finish.

Smak:
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,-t Ardmore Triple Wood - Peated - 46oh - 630:-

Ardmore's Triple Wood släpptes ursprungligen ftjr Travel

detalihandeiiiffiffi.
Triple Wood har fattmogna på amerikanska ekfat, kvartsfat och puncheons

(en tunna med kapacitetpä273 - 454liter).

Doft: Den har en doft av kex och flingor, samtbanan, ingefära,

bränt socker, körsbär och honung, samt en antydan av kanel,

och mjuk Highland torv rök.

Latt karamelliserat socker, rostat korn, latt torv rök följ s av

söt vanilj vaniljsås. Vatten frigör noter av rosa pepparkorn

och torkade fruktsmaker (russin och apelsinskal).

Len och *juk torv rök, kvardrojande peppar och rostade

mandlar med en väl balanserad känsla av muntorrhet.

Lagavulin Destillers Edition}Al7 ' 43 o/" - 819:-

Den här versionen har inledningsvis lagrats på begagnade bourbonfat och som

avs lutande lagring på Pelro -Xi*.n", sherryfatF
Smak: komplex smak med pätaglig rökighet och tydlig fatkaral<tdr, inslag av

torkad frukt, ljunghonung, kanel, tobak, hasselnötter , tldra och

apelsinchoklad.

Komplex doft med pätaglig rökighet och tydlig fatkaraktdr, inslag av

torkad frukt, vaniljfudge, kanel, tobak, hasselnötter, t1ära och apelsin.

En ljuvlig del av havssaltet och rökigheten med fatkaraktär drojer sig

kvar länge.
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Smak:

Finish:

Doft:

Finish:

Jameson Irish Coffee

En enkel och god drinkl Irish Coffee är Irlands bidrag till världens mest populära drinkar. I detta

klassiska recept tillsätts Jameson whiskey, vilket ger drinken härligt fruktiga toner.

lngredienser

. 3 msk vispgrädde, lättvispad (ca. mängd)

. 2 dl kaffe, hett (ca. mängd)

. 4 cl whiskey, Jameson Irish

. 2 tsk farinsocker

Tillagning

. 1. I ett högt glas tillsättes farinsocker och Jameson.

. 2.lHäll över hett, starkt bryggkaffe tills ca 1 cm återstår av glaskanten.

. 3. Blanda tills sockret löses upp.

. 4. Häll försiktigt den lätt vispade grädden över baksidan på en sked.
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Temat är Singel Malt Whis§s betydelse ftir Blended Whis§
Glenturret ar ett av Skottlands minsta destillerier med en kapacitet på ca:

340.000 liter per år, men de är samtidigt det näst mest besökta (90.000 per år).

Anledningen är attägarna2002 bestämde atthär skulle man bygga The Famous

Grouse Experience - ett center ftir en av världens mest sålda blended whiskies.

Glenturret är också Skottlands äldsta destilleri och har överlevt alla smugglingar och

olagligheter som förekom på 1700-talet. Inga fiirbud eller motgångar har stoppat

dem. De arbetar fortfarande på gammalt traditionellt vis med handgiord whisky som

blivit deras varumärke och signum i Skottland.

Glenturret single malts del i F'amous Grouse är forsvinnande liten, men med

destilleriets centrala läge i det lättillgängliga och välbesökta Perthshire (som en gång

i tiden hade 70 destillerier) var detta ett bra val for ett besökscenter. Den närmaste

grannen nu är Tullibardine(l5 km), Deanston (26 km) och Aberfeldy (26 km).

Glenturret Sherry Cask Edition - 43 oÄ - 540:-

Denna Glenturret åir den senaste i en serie av populära Limited
Edition utgåvor fran Skottlands äldsta destilleri.

Denna klassiska gawiaHighland Single Malt har mognati gamla

spanska Sherry ekfat och buteljerats i små partier som noga utvalts av

destilleriets Master mixer.

Doft: Doften är *j,rk, Söt och kanderad, gäffimaldags kokta

sötsaker och hemlagad sockerkaka fuktad med sffW,
antyd an av marsipan och torr ek.

Mjuk, rundad och fyllig med en härlig balans av smaker,

noter av mjuk träkrydda, krämig kola och en touch av

torkade frukter.

Lång smakrik och fyllig som försvinner mycket långsatnt.

Smak:
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Finish:



CafdhU grundades 7824 mittihjärtat av Speyside, ett stenkast från Macallan, och

en styv kilometer från Tamdhu och Knockando.

Destilleriet ftirknippas med Johnnie Walker eftersom en stor del av produktionen

ingår i världens största blended whisky. Kapaciteten är 3 400.000 liter per år.

Som single malt är den också populär, inte minst i Spanien där den är nummer ett.

Idagintar den plats sju på listan över mest sålda single malts i världen men ftir bara

nägraår sedan var den faktiskt fyra efter Glenfiddich, Glenlivet och Glen Grant.

För aff möta den stora efterfrågan var Cardhu under eff par år i början av 2000-talet

en blended malt, d v s utblandad med single malt från andra destillerier men eftersom

övriga i branschen ansåg alt detbröt mot reglerna, tvingades Diageo ätetgätill
Cardhu single malt.

Cardhu Special Cask Reserve ' 40 o/" - 450:-

Denna speciella Cardhu kommer från "mycket gamla ekfat", och

presenteras i sin klassiska, stiliga flaska.

Det är en

Doft:

Smak:

av Speysides toppwhisky från ett gammalt destilleri.

Torkade aprikoser och ananas. Tiockavägor av

karamell och honuflg, samt korn. Den " gamla eken"

ger en kryddig doft länge.

Massor av flingor och korn i centrum, omgiven av

hemgjord kola, russin, citrus och en brabrt av mörk
choklad. Kanel och ingeftira dyker upp mitt i gommen.

Finish: Längoch intensiv med krydda.



Glendronach destilleriet grundades 1826 och ligger i Speyside med Knockdhu

(1 1,9 km), Ardm ore (16,4 km), Mac duff (20,4 km) som grannar. Årskapaciteten är

1 400.000 liter per år

Glendronach var det sista destilleriet i Skottland som övergav direkt uppvärmning av

pannorna genom koleldning. Detta skedde 2005 och sedan dess har man installerat

värmeelement inuti pannorna som värms genom gas. I många är var Glendronach en

av de viktigaste sorterna i Teachers blended whisky men samtidigt lyckades man

byggaupp Glendronach som ett varumärke i sig. Destilleriet togs över 2008 av det

familjeforetag som nägra är tidigare köpte även BenRiach.

Glendronachs berömmelse bygger nästan uteslutande på lagring i sherryfat. Tio till
femton nya buteljeringar släpps varje år men grundsortimentet består av 8,72,15, 18

och2l är.

Glendronach Parliament zlhr r 48"Ä 1.249:-

Denna 27 är gamla Glendronach släpptes 2011, och åldras i en blandning

av sherryfat (Oloroso och Sweet Pedro Ximenez dessert sherry).

Resultatet iir verkligen mycket bra. Namnet Parliament har inga politiska

värderingar trtan det är i själva verket "parlamentet" efter den kollektiva
termen för en grupp av Rooks (europeiska kråkor) och det finns ett

parlament av Rooks som bor i träden niira GlenDronach.

Doft: Komplex doft med tydlig karaktar ay sherryfat, inslag av

torkade fikon, hasselnöffer, farinsocker, Poffierans, kanel,

kakao och vanilj.

Smak: Komplex smak med tydlig karaktdr av sherryfat, inslag av

torkade fikor, hasselnötter, farinsocker, poffierans, ceder,

kakao och vanilj.

Lårngoch komplex med en härligt kvarvarande finish.Finish:



ArdmOre destilleriet är grundat 1898 av Adam Teacher, son tillWilliam.
Detta var dock inte det första Ardmore, mellan 1817 och 1835 finns det ett annat

"Ardmore" destilleri på ön Islali. Det stängdes och inforlivas med Lagavulin 1837.

Vi hittar Ardmore i östra Highlands,baraen dryg halvtimmes bilftird från Aberdeen

och nära granne med Glendronach. De producerar cai 5,4 miljoner liter per år och

ägs av Beam som också står bakom Teacher's blended Scotch - en av världens tio

mest sålda blended whiskies. Ardmores uppgift har sedan drygt hundra år tillbaka
varit attproducera single malt för denna blend men ftir fyra är sedan bestämde man

sig för att geArdmore en plats som single malt också. Det speciella med Ardmore

single malt iir att den alltid varit lite rökig, något som idag inte är speciellt vanligt för
denna del av Skottland. Till största delen fylls spriten på gamla bourbonfat. Den

vanligaste officiella buteljeringen är Traditional som lagrats i mellan 6 - 13 är.

Ardmore Triple Wood - Peated ' 460Ä

Ardmore's Triple Wood släpptes ursprungligen for Travel
detalj handels marknaden.

Triple Wood har fatt mogna på amerikanska ekfat (200 liter),

kvartsfat (60 liter) och puncheons (en tunna med kapacitet på

273 - 454liter).

630:-

Doft: Den har en doft av kex och flingor, samt banan,

ingeftira, bränt socker, körsbär och honung, samt en

antyd an ay kanel, och mjuk Highlands torvrök.

Lättkarumellis erut socker, rostat korn, lätt torvrök
följs av söt vaniljsås. Vatten frigör noter av rosa

pepparkorn och torkade fruktsmaker (russin och

apelsinskal).
Len och mjuk torv rök, kvardrojande peppar och

rostade mandlar med en väIbalanserad känsla av

muntorrhet.

Smak:
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Finish:


