Historien om Sazerac började runt 1830 när apotekaren Antoine Peychaud blandade en drink till
sina vänner på brandy, absint och sin egentillverkade bitter. Drinken hittade in till det närliggande
caféet och blev där känd under namnet Sazerac. Drinken blev så populär att caféet senare döptes
om till ”the Sazerac Coffee House”. Sazerac Straight Rye 6 Year Old produceras på Buffalo Trace
distillery i Frankfort, Kentucky. Det är ingen single barrel men en så kallad small batch bourbon.
Det vill säga från en liten grupp noggrant utvalda fat. Sazerac Cocktail – daterad till 1830-talet
räknas som en av världens äldsta cocktails och förmodligen en av de bästa.

Buffalo Trace White Dog

USA

62,5%

24:-/cl

Pionjärerna i USA tillverkade sin whiskey enligt traditionella metoder och drack den direkt efter destillation. De
kallade den White Dog. Detta råa destillat var klart, helt olagrat och hade toner av söt majs. Senare upptäckte
man vinsterna med lagring, det vi idag kallar för bourbon.
Inledningen är söt, kryddig och fyllig. Smaken är djup och komplex och avslutningen är varken lång eller kort,
men däremot ganska mjuk.

Buffalo Trace Straight Bourbon

USA

40%

15:-/cl

Buffalo Trace Bourbon produceras på Buffalo Trace Distillery i Frankfort, Kentucky. Det är ingen single barrel
men en så kallad small batch bourbon. D v s av en grupp om 25-30 noggrant utvalda fat från de bästa lägena i
lagerhus I, C och K. Buffalo Trace är en blandning av majs från Kentucky och Indiana, utvald råg och mältat
korn. En ”mash-bill” som bara är känt för Master Distiller Harlen Wheatley. Buffalo Trace Distillery var 1859
först i USA med att lagra sin whiskey för att få en mjukare smak.
Stor, fruktig doft med tydlig karaktär av kolade ekfat, vanilj, viol, torkad frukt och smörkola. Smakrik, fyllig och
lätt eldig. Lång behaglig eftersmak.

W.L Weller Special Reserve

USA

45%

18:-/cl

En söt doft med inslag av karamell. I smaken finner man honung, knäck och en mjuk träighet. Denna whiskey
har en len och söt avslutning och är perfekt att sitta och smutta på eller använda till drinkar.

E.H Taylor Small Batch

USA

50%

54:-/cl

Överste Edmund Haynes Taylor Jr är en av de viktigaste personerna i bourbonindustrins historia. Han var
ansvarig för många innovativa idéer som än idag används vid framställningen av kvalitetsbourbon, till exempel
tempererade lagerhus som gör att whiskyn får en jämnare och bättre utveckling i faten. E.H. Taylor lagras alltid
i Warehouse C.
Smak av karamelliserad majs blandat med smörkola och lakrits. Eftersmaken är mjuk med inslag av kryddor
som peppar och tobak.
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