Våra Blended Whisky
Famous Grouse

40%

15:-/cl

I The Famous Grouse använder man bl.a. maltwhiskies från sina egna destillerier i Highlands, på Orkney
(Highland Park) och på Islay (Bunnahabhain). Mjuk, ren smak med inslag av tång, salt, hav och ljunghonung. En
rund och len doft med liten maltsötma i lätt aromatisk stil.

Naked Grouse

40%

20:-/cl

Hundra procent av whiskysorterna i The Naked Grouse är lagrade på exklusiva sherryfat och dessutom
innehåller destillatet två av världens mest kända single malter, Highland Park och The Macallan. Skillnaden mot
The Famous Grouse är främst att The Naked Grouse har tydligare sherrytoner i sin smak och har en aningen
lenare eftersmak. Rund och len doft med tydliga sherrytoner. Smak av russin, torkade frukter, samt mörk
choklad med kvardröjande kryddighet.

Black Grouse

40%

17:-/cl

The Black Grouse är en whisky framtagen för den svenska marknaden utifrån våra smakpreferenser. Den är lika
aromatisk som The Famous Grouse men är en något rökig blend med betydligt tuffare karaktär och krydda och
den bär tydliga spår av Islaywhisky. Stor, nyanserad, rökig doft med inslag av malt, jod och ljunghonung.
Balanserad, smakrik, rökig whisky, inslag av malt, halm och tjärpasiller.

Whyte & Mackay Special

40%

17:-/cl

Hemligheten bakom Whyte & Mackays komplexa smak är den så kallade ”Double Marriage”-processen vilken
är unik i whiskyvärlden. Whyte & Mackay Special består av uppemot 40 olika single maltwhiskys som lagras på
fat så att smakerna skall ”gifta sig”. Denna första lagring pågår i ett par månader. Därefter blandas lagrad
grainwhisky med single maltsorterna för att sedan lagras en andra gång på sherry-fat. Detta ger en väldigt mjuk
och komplex whisky.
Doften är maltig och nyanserad med fatkaraktär, inslag av aprikos, vaniljfudge, honung, mörk choklad och
pomerans. Smaken är även den maltig med fatkaraktär, inslag av aprikos, apelsin, mörk choklad, nötter och
örter.

Whyte & Mackay 30 år

40%

80:-/cl

Det här tar oss till en annan dimension, förklarar Mastare Blender Richard Paterson,här har valet har blivit ännu
viktigare att undvika de uppenbara träiga noter som kan uppstå vid denna ålder. Whisky är allt från 30 till 36 år
gammal. Malt, Sherry, fikon och russin på näsan av denna djupgående och säker blandning. Fyllig smak med
karamell, citrus, marsipan och lakrits. Ett härligt, långt samspel mellan malt och Sherry på slutet. En veritabel
Christmas pudding i en whisky.
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