Vår övriga Whisky
Här presenterar vi vår övriga whisky som vi byter ut när flaskorna har tömts och vi har hittat en ny
sort. Välkommen med förslag och tips!

Glenfiddich 30 år

Speyside

40%

115:-/cl

Denna whisky är det omsorgsfulla resultatet av ungefär lika stora delar whisky lagrad på amerikanska
bourbonfat och spanska sherryfat. Genom den för Glenfiddich förhållandevis höga andelen sherryfatslagring får
man en djup sötma och en karaktär som borgat för de många medaljer denna Glenfiddich har vunnit.

Kilbeggan

Irland

40%

15:-/cl

45%

98:-/cl

Denna enkla och klassiska irländare passar lika bra i kaffet som sidan om.

Hven Urania

Sverige

Outspädd, utan vatten är doften stringent med färskt trä och örtiga toner, det finns en svag pepprighet blandad
med lakrits i avslutningen. Smaken är varm och pepprig med en kännbar oljighet. Den unga åldern ger en
fräsch, ärlig attityd som har en bitter not långt bak på tungan, dock utan att ha några skarpa kanter.
Eftersmaken har en mjuk, blommig karaktär med toner av citrus. Mogna matäpplen stryker under den lätta
men markerade eftersmaken.

Laphroaig 10

Islay

40%

18:-/cl

Kraftfullt rökig doft med toner av sjögräs och en aning sötma, smaken är överraskande söt, med tydliga toner
av torvrök och med inslag av salt

Aberfeldy 12

Highland

40%

16:-/cl

Nyanserad doft med fatkaraktär, inslag av ljunghonung, päron, örter, apelsinskal och vanilj.
Nyanserad smak med inslag av halm, päron, apelsinskal och vanilj.

Aberfeldy 21

Highland

40%

42:-/cl

Elegant, maltig doft och smak med fatkaraktär, inslag av musselskal, aprikos, choklad, valnöter, honung och
rök.

Teeling single grain

Irland

46%

20:-/cl

Kryddor och frukttoner blandas med en underliggande sötma. Kraftig kryddighet i början utvecklas till frodig
smak av röda bär och druvor. En torr avslutning med trä och kryddor.

Teeling small batch rum cask

Irland

46%

20:-/cl

En inbjudande doft där vanilj och kryddor dansar med klara, söta toner av rom. Påverkan från romfaten och
den högre alkoholhalten skapar en unikt mjuk, rund, söt, lätt träton. I eftersmaken en aningen mörk, söt
kryddighet med en underton av trä.

Craigellachie 13 år

Speyside

46%

22:-/cl

Eldigt. Facklor. Fyrverkeri. Inandning vid majbålet. Grillade äpplen med kryddnejlika. Svaveldränkt dynamit.
Kraftfull, maltig och vindlande i munnen. Lockande söt men med eld i kärnan.
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