Highland Park Distillery är beläget strax utanför staden Kirkwall på Orkney-öarna, norr om det
skotska fastlandet. Orkneys historia är starkt präglad av oss skandinaver, därav kopplingen mellan
Highland Park och vikingarna. Det var här som Magnus Eunson startade att producera whisky
redan 1798. Läget var optimalt om man ville destillera illegalt och hålla god uppsikt efter
excisemen (skattmas). Platsen hade även tillgång till bra vatten och mycket torv. Historier gör
gällande att Magnus var en vaktmästare på kyrkan och gömde whiskyn under predikstolen. Men
efter närmare granskning är det mer troligt att han var frontmannen för 'the Orkney Mafia'.
Highland Park är ett av få destillerier som har en range upp till 50 år.

Highland Park 18 år

Isle of Orkney

43%

27:-/cl

"Highland Park 18yo - The Hallelujah Moment." Har tre gånger blivit framröstad som "The Best Spirit in the
World" av Paul Pacult Spirit Journal. 45% är first filled sherryfat.
Rik, söt doft av honung, sherry och mogen ek samt en aromatisk rökighet. Kraftfull rik smak med aromer av
tång, ljunghonung och torvrök. Tydlig fatkaraktär och lång eftersmak med viss kryddighet.

Highland Park 21 år

Isle of Orkney

47,5%

64:-/cl

20-25% är first filled sherryfat. Doft av Butterscotch, mörk choklad och apelsin. Fyllig smak av kanderade
apelsinskal med kryddig mörk choklad. Fyllig och halvtorr finish.

Highland Park 30 år

Isle of Orkney

48,1%

120:-/cl

"Kraftfull 30-åring med överraskande sötma". Highland Park 30yo lagras enbart på spanska sherryfat där 100%
är refilled sherryfat." Anledningen till detta är för att kunna bibehålla det som gör Highland Park unikt även
under den långa lagringstiden, dvs en blanding av sötma och viss rökighet från torven.
Rik, fyllig doft med inslag av smörkola och citrustoner. Harmonisk balans av rökighet och honung.
Kraftfull smak med aromer av smörkola och mörk choklad med nyanser av apelsin och torvrök. Eftersmaken är
fyllig med viss rökighet och en överraskande sötma

Loki 15 år

Isle of Orkney

48,7%

62:-/cl

"Loki är den andra whiskyn i Highland Parks Valhalla Collection, Loki är en 15-årig limited edition single malt.
Flaskan kommer i en unik och prisbelönt träram med inspiration från de traditionella vikingaskeppen.
Doften har toner av bitter apelsin vilket övergår till citron och kardemumma. Med några droppar vatten
tillkommer även toner av lakrits och en rökig och aromatisk doft. Smaken har Rökiga toner med inslag av citrus
som övergår i lakrits, kryddiga äpplen och även grapefrukt. Med några droppar vatten tillkommer toner av
smält mörk choklad tillsammans med en viss rökighet.
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Freya 15 år

Isle of Orkney

51,7%

68:-/cl

Efter den kraftiga Thor och den röktunga Loke släpper Highland Park den tredje whiskyn i hyllade serien
Valhalla Collection - Freya, en fyllig, varm och komplex single malt whisky med ljuvlig och lång eftersmak. Den
fornnordiska guden Freya omges av färgsprakande sägner och det är från den nordiska mytologin som
whiskymakaren på Highland Park funnit sin inspiration.

Odin 16 YO

Isle of Orkney

55,8%

90:-/cl

Intensiv doft av kanel och muskot. Bakom detta framträder rostade valnötter följt av pulserande toner av rök.
En enorm, kraftfull smak som bygger på komplexiteten i Odens karaktär. Toner av torv avslöjar tusentals år av
visdom. Tät ek kombineras med smak av rostade valnötter.

Ambassadors Choise

Isle of Orkney

46%

22:-/cl

Highland Park Ambassador's Choice är exklusivt framtagen för Sverige av Senior Brand Ambassador för
Highland Park, Martin Markvardsen. Whiskyn är lagrad på huvudsakligen amerikanska ekfat (både sherry- och
boubonfat) och den är inte kolfiltrerad.
Mycket fruktig doft och rik med toner av honung. Fyllig smak av frukter och vanilj

Dark Origin

Isle of Orkney

46,8%

30:-/cl

Dark Origins är skapad med inspiration från destilleriets mytomspunna grundare – Magnus ”Mansie” Eunson.
Under slutet av 1700-talet arbetade han om dagen i sin lokala kyrka, men med skydd av nattens mörker
framställde han whisky med stort mod och passion. Detta skänkte stor glädje för lokalbefolkningen på Orkney.
Han gav dem whiskyn som idag är en av världens mest älskade och välrenommerade single malts – Highland
Park.
Doften är Kryddiga toner från sherryfat, rostade hasselnötter och bakade äpplen. Smaken är Välbalancerad lätt
rökighet till en början följt av maraschino bär och varm mörk choklad. Långvarig finish med sötma och lätt
rökighet.
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