Daracha Siorsan

Spesial!

Velkommen til Daracha Siorsan, nyhetsbrevet fra Daracha AS. Siorsan betyr ”gode nyheter” på
Gaelisk, noe vi mener at dette nyhetsbrevet formidler. Daracha Siorsan sendes pr. epost til alle som
ønsker det. Kontakt rolff@daracha.no for å komme på eller av mailinglisten.

NYHET: 3 kasser med Alchemist Macallan 1989 har kommet!
Fra Alchemist har vi fått tak i kun 3 kasser (á 6 flasker) med Macallan 21yo, destillert i 1989 og tappet
i 2011. Vi får neppe tak i mer av samme batch, og har derfor bestemt oss for følgende: Tre av landets
beste whiskybarer vil få anledning til å kjøpe hver sin kasse av denne utsøkte tapningen! Vi har
derfor reservert en kasse til deg, og setter pris på om du snarest mulig gir tilbakemelding om du
ønsker å benytte deg av tilbudet. (send epost til bestilling@daracha.no.)
Alchemists smaksnotat er som følger:
Golden colour, clean with a light sherry hint. A little autumn leaves
coming through. The Palate is soft with subtle sweetness, with hints of
dried fruit and toffee. The finish is fantastic, with brown sugar notes,
before signing off with an almond and nutty end.
Vi har fortsatt litt på lager av forrige batch av 21-år gammel Macallan fra Alchemist, destillert i 1988
og tappet i fjor. Alchemist er tom for denne, så når vårt lager er tomt er det ikke mer å få. Så bestill
nå, via epost bestilling@daracha.no, eller fra Vinhuset på ordinær måte!
Pris pr. flaske for Alchemist Macallan 1989 21 yo er kr 764,94 fra Vinhuset ekskl mva, inkl øvrige
avgifter, bestillingsnr er 86010052. Selges kun som parti i form av 1 kasse med 6 flasker.
Pris pr. flaske for Alchemist Macallan 1988 21 yo er kr 999,41 fra Vinhuset ekskl mva inkl øvrige
avgifter, bestillingsnr er 86010037. Denne kan kjøpes i antall fra en flaske og oppover.

Jevnlige spesialtilbud utover høsten
HoReCa markedet er viktig for oss, og vi har derfor besluttet at vi fra høsten av vil begynne med
denne type tilbud til utvalgte whiskybarer. De whiskyer som tilbys på denne måten vil ikke være
tilgjengelig for ordinært kjøp fra Vinmonopolet, dog kan de bli tilgjengelig i den ene eller begge
spesialbutikkene (i Oslo og Bergen).

Bestillinger fra HoReCa
Alle whiskyer fra Daracha kan bestilles – eller reserveres før de har kommet til landet – via epost til
bestilling@daracha.no. Alle leveranser går via Vinhuset AS som er vår distributør, uansett om
bestillingen er sendt direkte til Daracha AS eller ikke.
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Spørsmål og kommentarer til Daracha
Har du spørsmål, kommentarer eller synspunkter på Daracha eller våre produkter vil vi gjerne høre
fra deg. Send en epost til sirorsan@daracha.no, så garanterer jeg at vi vil besvare den.

For Daracha AS
Rolf Frydenberg, markedsansvarlig
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