Dalmore Distillery grundades 1839 av Alexander Matheson och ligger vid viken Cromarty Firth med
en underbar utsikt över Black Isles. Det är oklart vem som drev destilleriet fram till 1867 men då
togs den operationella verksamheten i alla fall över av familjen Mackenzie som var en del av
ägarna Mathesons tjänstefolk. Under första världskriget använde den amerikanska flottan
byggnaderna som minfabrik. Det slutade mindre lyckligt då området förstördes i en häftig brand,
dock klarade sig whiskyn som hade förflyttats till andra lagerlokaler. De kunde dock inte börja
destillera igen förrän 1922. 1960 fusionerades Dalmore Distillery med Whyte & MacKay (som är
nuvarande ägare). Hjorthuvudet som pryder Dalmores flaskor är familjen Mackenzies släktvapen.

Dalmore 12 år

Highland

44%

25:-/cl

The Dalmore 12 YO är kraftfull och elegant på samma gång. Whiskyn får sin unika karaktär genom att hälften av
lagringen sker på amerikanska ekfat och den andra hälften på oloroso-sherryfat. Doft av apelsiner, mörka
plommon, choklad och marzipan. I smaken finner man mycket citrus, men även kaffe och kanel, som avslutas
med apelsiner, vanilj, plommon och kanel.

Dalmore 15 år

Highland

40%

32:-/cl

Denna maltwhisky är ett under av balans och komplexitet efter att ha lagrats på utvalda sherryfat från Gonzalez
Byass i Jerez de la Frontera av typerna Matusalem, Apostoles och Amoroso i ett par år. Innan dess har den
dessutom mognat i 13 år på amerikanska bourbonfat. Doft av russin, mandariner och choklad. I smaken finner
man klementiner, ingefära och kaffe som avslutas med mandariner, vanilj, ingefära och röda äpplen.

Dalmore 18 år

Highland

43%

68:-/cl

Dalmores 18-åring lagrades inledningsvis i amerikanska fat i 14 år innan whiskyn överfördes till spanska
sherryfat där whiskyn fick mogna i 3 år. Slutligen fick den ett år på upprättstående sherryfat för att få fram
denna klassiker. Doft av mandlar, kola och nybakat bröd. I smaken finner man kryddor, choklad och kaffe som
sedan avrundas med karamell, päron och kanel.

Dalmore Cigar Malt Reserve

Highland

44%

39:-/cl

En whisky från norra Highlands som är kraftfull och elegant på samma gång. Den nya versionen har fått namnet
Cigar Malt Reserve och har skapats i första hand för att kopplas ihop med cigarrer. Lagrad på 30 år gamla
Oloroso Sherry butts, amerikansk vit-ek och Premier Cru Cabernet Sauvignon-fat, vilket ger en smakrik
upplevelse och koncis njutning.
Doft av kanel, vanilj och röda frukter. I smaken finner man tropiska frukter, banan kola och vaniljglass

The Dalmore King Alexander lll

Highland

40%

75:-/cl

Den här exceptionella whiskyn har vilat i franska vinfat, madeiratunnor, sherryfat från Jerez, sicilianska
marsalafat, portvinstunnor från Douro och bourbonfat från Kentucky innan den buteljerats. Allt för att
skapa en unik malt där de individuella egenskaperna hos varje lagringstunna bidrar till den rika och
djupa smaken. Namnet har den fått för att hylla Mackenzieklanens förfaders heroiska handling för att
rädda kung Alexander år 1263. Doft av mandariner, apelsiner, choklad och plommon. Smak av
kryddor, kaffe och en del citrus och en avslutning bestående av tranbär, apelsiner, kryddor samt vanilj.
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