ROM
CARONI 1998, TRINIDAD

89

CARONI 21 ÅR, TRINIDAD

199

CARONI 23 ÅR, GUYANA

299

3 cl – Caroni 1998-rom fra Bristol Spirits er fra det lukkede Caroni-destilleri. Nogle af tønderne blev
købt af heldige købmænd, hvoraf John Barret, administrerende direktør for Bristol Spirits, var en af
dem. Denne Caroni 1998-rom fra Bristol Spirits er et eksempel på den tunge stil af rom i Caronidestilleriet, men i en mildere version.

3 cl – Denne 21 års gamle rom er fra det lukkede Caroni destilleri i Trinidad og blev destilleret tilbage
i 1996. I 2017 har Velier så stået for tapningen af denne ekstra stærke aftapning på 57,18% Den unikke rom er bestemt eftertragtet af rom samlere og entusiaster over hele verdenden. Meget få flasker,
af denne eftertragtede dram.

3 cl – Tasting Gang 23 Års Caroni Full Proof Heavy Trinidad Rum er deres 38th release aftapning og
caribisk lagret i ialt 23 år. Destileret i 1996 og aftappet i 2019. Efter lukningen 2002 har rommem lagret på det nu forlængst lukket Destilleri Caroni på Trinidad frem til 2008 for derefter at have været
lagret de resterende år på DDL Guyana fremtil 2019.

DEPAZ GRANDE RESERVE XO, MARTINIQUE

59

SHACK RUM GOLD, HAITI

59

PUNTACANA TESORO, DOMINIKANSKE REPUBLIK

59

PUNTACANA XOX, DOMINIKANSKE REPUBLIK

69

RON BOTRAN SOLERA 1893, GUATEMALA

59

QRM 30 ÅR SØLV, DOMINIKANSKE REPUBLIK

59

3 cl – Med mere end 12 års fadlagring indeholder denne helt specielle rhum alle de aromaer, som
en kræsen rhum-elsker søger. Den har en helt fantastisk balance mellem sødme, fadtoner og det
meget bløde udtryk, som den lange fadlagring har bidraget med.

3 cl – Denne rom er produceret på 100% ren melasserom fra hhv. Guatemala, Trinidad og Barbados.
Alt rommen er lagret i minimum 5 år på bourbonfade, og har fået en intens karakter af vanille, banan
og let røget eg, fra fadene. Rommen har den smukkeste gyldne farve, og det er kun den naturlige
farve, som er opnået gennem fadlagringen.

3 cl – Puntacana Tesoro Whisky Finish rom fra Oliver & Oliver er en blending af unge og ældre
romdestillater, der er blended med en “moder-rom”, som har en gennemsnitlig lagringsalder
på 25 år. Herefter lagres rommen efter Solera-metoden i 12-20 år på amerikanske egetræsfade.
Slutteligt har Puntacana Tesoro rom fået en lagring på ex-single malt whisky fade fra den skotske whisky producent Tomatin.

3 cl – 50 års Jubilæums rom. Lagret i amerikanske egetræsfade. Rommen er fremstillet ved Solera-metoden med et blend af rom på hovedsageligt 25 år. Resultatet er en meget blød og prisbelønnet rom. I Rommen finder du smagsnoter af mahogni, antydninger af nødder og karamel. Du får
altså en varm, sød og karameliseret smag, med en lang eftersmag af bla. eg.

3 cl – Botran 1893 er lagret i et solera-system højt oppe i bjergene, og lagres efterfølgende på brugte
sherry og portvinsfade samt ex-bourbon. De forskellige rom der bruges til Solera 1893 er lavet med
en slags jonfru sukkerrørs ”honning” og er lagret i op til 19 år.

3 cl – Rom er produceret udfra gamle produktionstraditioner af Old Vintage Rum Inc. Lagring og
blending foregår i samarbejde med den dominikanske top-producent, Oliver & Oliver. Duft: mørk
farin, vanille og citrusfrugt. Smag: kompleks fedme med flødekaramel, honningsødme, appelsinskal,
Guarapo sukkerrørsjuice, egetræsfad og noter af kaffe.

DIPLOMÁTICO 2002 / 2004 / 2005, VENEZUELA

89

DIPLOMÁTICO NO 1, VENEZUELA

59

DIPLOMÁTICO NO 2, VENEZUELA

59

3 cl – Diplomatico Single Vintage Rum er - som navnet siger - en ”Vintage-aftapning”, hvor destillatet/fadene er fra samme. Rommen er destilleret på gamle Pot Stills af kobber og Kettle Batch Stills.
Efterfølgende er rommen lagret i 12 år på ex-bourbon fade, og som afslutning har Rummen fået 1
års efterlagring på spanske ex-Oloroso sherryfade. Noter af toasted træ, krydderier, vanilje, kaffe og
chokolade.

3 cl – Diplomatico Distillery Collection No 1 Batch Kettle Rum er primært baseret på sukkerrørshonning, og destilleringen er foregået i en ”Semi-artisanal Batch Kettle Still”. Den 6 år lange lagring af
rommen er foregået i amerikanske white oak fade, der tidligere har været anvendt til bourbon og
malt whisky. Rommen har en ”semi-heavy” smagsprofil med noter af vanilje, kirsebær, jordbær og
banan.

3 cl – Diplomatico Distillery Collection No 2 Barbet Rum er baseret på melasse, og destilleringen
er foregået i en ”Barbet Column Still”. Den 4 år lange lagring af rommen er foregået i amerikanske
white oak fade, der tidligere har været anvendt til bourbon og malt whisky. Rommen har en ”light”
smagsprofil med noter af egetræ, citrus og tropisk frugt.

EL DORADO ENMORA 1993, GUYANA

3 cl – Dette er den første aftapning i full proof / fuld fadstyrke og tappet i et meget begrænset oplag.
Denne aftapning er fra Enmore, destilleret i 1993 fra en wooden continuous Coffey Still og lagret 22
år i tidligere Bourbon barrels.

LONGUETEAU VSOP, GUADELOUPE

3 cl – Longueteau VSOP Rhum Vieux Agricole er en blanding af ”landbrugsrom”, der er minimum 6 år gamle. Lagringen er foregået i egetræsfade, der tidligere har indeholdt brandy. Rommen har en krydret duft, mens smagen byder på noter af bananer og moden frugt.

219

79

LONGUETEAU GRANDE RESERVE 2004, GUADELOUPE

149

LONGUETEAU XO, GUADELOUPE

129

LONGUETEAU 1895, GUADELOUPE

149

PHANTUM SPIRITS 17 ÅR, BARBADOS

109

3 cl – Longueteau 2004 Grande Réserve Rhum Vieux Agricole er opbevaret i egetræsfade, der tidligere har indeholdt cognac. Rommen har et blødt angreb på paletten og frigiver hurtigt frugtagtige
noter, såsom mirabelle blomme og sveske. Noterne af violer og roser balancerer helheden, før en
sidste bemærkning af karameliseret sukker.

3 cl – Longueteau XO Tres Vieux Rhum Agricole er en blanding af ”landbrugsrom”, der er minimum 8
år gamle. Lagringen er foregået i egetræsfade, der tidligere har indeholdt cognac. Rommen har en
duft af egetræ og vanilje, mens smagen byder på noter af bla. bananer, kanel og vanilje.

3 cl – Longueteau Edition 120 Ans er en begrænset udgivelse ifm. Longueteau’s 120 års jubilæum efter åbningen af destilleriet i 1895. Rommen indeholder destillater fra hhv 1924, 1940, 1997 og 2006.

3 cl – Rommen er destilleret og lagret 17 år på det innovative Four Square destilleri på Barbados og
har derefter ligget sine sidste måneder på Nelson Sauvignon fade fra Mikkeller i Danmark. Rommen
er perfekt balanceret og er lavet på kolonne- og kobberkedel og rommen er hverken tilsat sukker
eller farve.

COGNAC
ROULLET XO ROYAL

129

MICHEL FORGESON XO
MICHEL FORGESON 1986
MICHEL FORGESON 1953

69
149
499

PIERRE DE SEGONZAC TERS VIEILLE RESERVE EXTRA

199

MAXIME TRIJOL SPECIAL

129

3 cl – Roullet Cognac Fins Bois XO Royal er en elegant og velafbalanceret cognac med rolige smeltede tanniner, der understreger dufte af vanilje, tørrede frugter, nødder, mandel, tørret abrikos og
appelsinskal. Denne XO cognac modnes minimum 15 år på egetræsfade, som med tiden har givet
den en rig, gylden kobberfarve med ravrefleksioner

3 cl – Der er blevet lavet Cognac på denne adresse siden slutningen af 1800-tallet, men det var først
i 1977 at Michel Forgeron navnet kom på flaskerne. Unikt for Cognac, så dyrkes markerne økologisk,
alt energi der bruges kommer fra solpaneler på husets tage m.m. Respekt for naturen fremfor alt.
Domænets 24 hektar er udelukkende beliggende i Grande Champagne. Hemmeligheden bag den
høje kvalitet, er den ekstremt lange lagring, der går langt ud over de normale regler for X.O, VSOP
m.m. F.eks. er hans X.O. i gennemsnit 25 år gammel osv. Med de gamle Barrique er der tale om
’natural cask strength’, så det er det rene gamle destillat man smager.

3 cl – Dyb kobberfarve. Rund og krydret duft, der fører til en meget glat og sødlig medium til fyldig
tekstur med dejlig honning, marcipan og sort te-lignende smag, der omslutter munden. Afslutter
med en lang og velsmagende eftersmag af frugt- og egetræ.

3 cl – Maxime Trijol’s Special har en flot strågul farve. Smagen er intense, frugtagtig med blomsteraromaer. En velafbalanceret cognac.

BANIEL BOUJU XO

3 cl – Daniel Bouju XO er en mørkerød – tæt på sort farvet cognac, der har lagret i 25 år på nye
limousin egetræsfade. Duften er behagelig blød med frugtnoter fra hele paletten. Også svage noter
af nellike, svesker og kanel. Smagen er dejlig rund og blød. Yderligere noter af bl.a. muskat, nødder
og tørrede frugter. En flot lang eftersmag.

SOPHIE & MAX SELECTION NO. 2 EXTRA

3 cl – Sophie & Max’s Sélection N ° 2 EXTRA Cognac, en glat og blid blanding af tre komplementære årgange - fra 1989,1982 og 1975 - alderen i 3 årtier og mere. Med en rund og elegant gane
kan denne Cognac prale med et strejf af krydderi og en tør finish med et strejf af røg. Særlige
smagsindtryk af pærevin, safran, peber og kryddernellike.

89

129

KAAPZICHT POT STILL BRANDY, SYDAFRIKA

59

FERNANDO DE CASTILLA BRANDY SOLERA GRAN RESERVA, SPANIEN

59

3 cl – Denne brandy er destilleret i en lille, speciel designet Potstill kedel, som er bygget i Stuttgart
i 1935. Ved at anvende denne metode til destillation med kobberkedel opnås at brandyen stille og
roligt drypper ned i kedlen. Desuden bevirker metoden at aromaerne gives fri mere intens og brandyens kvalitet forøges kraftigt. Efter 3 omgang destillation bliver brandyen hældt over på 300 liters
nye barriques, som er lavet af eg fra Limosin, hvor den lagres i 10 år.

3 cl – Pot-destillater ældes i tønder, der tidligere kun har indeholdt gamle oloroso-sherries, og ældningsprocessen udføres ved hjælp af det traditionelle system med solera og criaderas. Det har været ældet i 12 år - 3 år i Limousin-fade og 9 år i sherry-fade. Brandyen har en gylden / mahogni farve
og næsen er ren, elegant og kompleks med et strejf af eg. Ganen er blød, frugtagtig og elegant med
en bred vifte af smag. Godt modnet med en lang finish.

ØVRIG FRANKRIG
MARCEL TREPOUT 4 ANS D’AGE Armagnac – 3 cl

59

MARCEL TREPOUT 8 ANS D’AGE Armagnac – 3 cl

59

CHRISTIAN DROUIN SELECTION Calvados – 3 cl

59

CHATEAU DU BREUIL 15 ANS D’AGE Calvados – 3 cl

59

DOMAINE VINCENT BOUZEREAU Marc de Bourgogne – 3 cl

59

GRAPPA
GRAPPA BASSANO DITTA BORTOLO NARDINI DAL 1779 Lombardo-Veneto – 3 cl
GRAPPA DE BAROLO 1987 MAROLO Piemonte – 3 cl

59
199

GRAPPA DE BARBERA MICHELE CHIARLO PALAS Piemonte – 3 cl

59

GRAPPA DE BRUNELLO TERRALSOLE RESERVA Toscana – 3 cl

59

GRAPPA TIEFENBRUNNER GEWÜRZRAMINER Trentino-Sydtyrol – 3 cl

59

WHISKEY
GLENGOYNE 10 ÅR, SKOTLAND - HIGHLAND
GLENGOYNE 15 ÅR, SKOTLAND - HIGHLAND
GLENGOYNE 18 ÅR, SKOTLAND - HIGHLAND

3 cl –Whiskyen er baseret på prisvindende malt og er et produkt af utraditionelle processer, bemærkelsesværdige ingredienser samt stolthed og passion hos de personer, der er involveret i produktionen
af denne skønne whisky. Resultatet er en subtil og kompleks whisky, som har bevaret alle de delikate
aromaer og smagsstoffer fra malten. Hos Glengoyne er destilleringen langsommere end noget andet
sted i Skotland, og whiskyen lagrer på særligt udvalgte sherryfade.

THE ARRAN MALT 18 ÅR, SKOTLAND

59
69
79

3 cl – Whiskyen fra destilleriet modner på destilleriets egen grund i nogle helt unikke omgivelser. Whiskyen lagres på sherry- og bourbonfade. Vandet til destilleriet kommer fra Loch na Davie kilden, der er
den reneste naturlige kilde i hele Skotland. Whiskyen fra destilleriet tappes uden kuldebehandling og
filtrering, og der tilsættes ikke farve af nogen art. Det er de rå dråber, udviklet af den rene natur på øen
Arran.

69

ABERLOUR 12 ÅR, SKOTLAND - SPEYSIDE

59

3 cl – Aberlour 12 års Double Cask Matured er, som navnet antyder, lagret på to forskellige fadtyper.
Resultatet er et klassisk eksempel på, hvordan Aberlours karakteristisk sprøde råsprit modnes, med
en raffineret og afbalanceret indflydelse fra sherryfadene, der runder den perfekt af. Citruskarakteren i
råspritten overdøves nemlig ikke af sherryfadene, men i stedet supplerer de to hinanden og resulterer i
en raffineret, skøn og balanceret smag.

BENROMACH CHATEAU CISSAC, SKOTLAND - SPEYSIDE

59

BENROMACH ORGANIC, SKOTLAND - SPEYSIDE

59

PENDERYN MADEIRA FINISH, WALES

69

3 cl – Single malt whisky kommer fra den skotske Speyside-region. Whiskyen har efter den primære
lagring i førstegangsfyldte eks-bourbonfade gennemgået en 20 måneder lang efterlagring i rødvinsfade fra Château Cissac i Haut-Medoc-området i Frankrig. Dette giver et lækkert samspil mellem den
fyldige vinindflydelse og tørverøgen.

3 cl – Den første økologiske single malt whisky i verden. Whiskyen har fået kraft fra sin modning på
egetræstønder. Med en næse, der rummer elementer af både rosin og eg, får du en whisky, som
både er sødlig og krydret. Dens krydrede smag nedtones af frugt, som fint spiller sammen med det
øvrige udtryk.

3 cl – Penderyn Single Malt Welsh Whisky er lagret færdig i madeirafade for at give en flot smag og
distinkt kompleksitet. Den unikke destillationsproces på whiskyen giver en single malt whisky, der er
blød og lys i karakter. Masser af tropiske frugter som ananas, banan og honningmelon. Smagen er
sød og cremet forrest på tungen. Banan, friske druer, melon og vanilje.

PENDERYN RICH OAK, WALES

3 cl – Denne begrænsede aftapning kombinerer tre af Penderyn’s fineste og rigeste egetræsfade, som er udvalgt af deres Master Distiller Dr. Jim Swan. Whiskyen er specielt skabt til at
skabe en rig, elegant whisky. Duft af grønt æble, banan og tropiske frugter som deler rampelyset med duften af crème brulée. I smagen starter whiskyen sødt ud, hvorefter en rig frugtagtig
smag af vanilje træder frem. Dette er en stor, robust og bemærkelsesværdig smooth whisky.

119

MACALLAN AMBER, SKOTLAND - SPEYSIDE

59

MACALLAN ESTATE, SCOTLAND - SPEYSIDE

199

MACALLAN RUBY, SKOTLAND - SPEYSIDE

149

MACALLAN EDITION NO. 4, SCOTLAND - SPEYSIDE

159

SPEYSIDE PLUSCARDEN VALLY 38 ÅR, SKOTLAND - SPEYSIDE

299

3 cl – Amber får sit navn idet den har en flot ravgylden farve, som skyldes dens lagring i udelukkende eks-sherryfade fra Jerez i Spanien. Næsen byder på et let pust af røg, forfulgt af krydret egetræ,
vanilje tørrede frugter. Smagen byder på samme linje, med en eksplosion af forskellige krydderier;
kanel, muskat, nelliker og egetræet dominerer. Noter af saftige rosiner og pomerans følger bagefter.

3 cl – Denne whisky er en begrænset 2019-udgivelse, som er destilleret på byg fra Macallan’s egen
ejendom, og denne byg er normalt forbeholdt de mest eksklusive udgaver. Whiskyen er kompleks
med en duft af af bl.a. kanel, egetræ, appelsin, tørrede frugter, banan, sød citron og karamel. I smagen finder man bl.a. noter af kandiseret rosin, figen, appelsin og sød citrus.

3 cl – Farven er flot og moden af dyb mørk rubin. næsen er rig på tørret frugt med et hint af mørk sirup. Tydelige noter af ingefær, muskatnød, bitre appelsinskaller samt en behersket sødme af rosiner
og sultana. Lageret på spanske egetræsfade. The Macallan 1824 Series har ingen aldersbetegnelse,
men hylder i stedet de naturlige farvenuancer i whiskyen.

3 cl – Whiskyen er en årlig og hermed den 4. udgivelse i ”Macallan Edition” serien. The Macallan
Edition No. 4 er lavet for at fejre det nye Macallan destilleri, det er en velbalancerede whisky som har
lagret i en række forskellige fade fra Europa og USA.

3 cl – Denne Pluscarden Valley, bedre kendt under navnet Miltonduff, er 38 år gammel og dermed
destilleret i 1977. Få kender til Miltonduff, som faktisk er et af de ældste destillerier i Skotland. Miltonduff var oprindelig en ulovlig ”farm distiller” kaldet Milton, hvorefter man tilføjede “Duff” da det
opnåede sin licens i 1824.

TAMDHU 10 ÅR, SKOTLAND - SPEYSIDE

3 cl – Tamdhu ligger i den skotske by Knockando, hvor den har været lukket i perioden fra 2010
til 2013. Denne 10-årige aftapning er den første officielle aftapning efter destilleriets genåbning,
og kommer i en flaske der må være indbegrebet af old-school cool! Den er lagret udelukkende i
eks-sherryfade, og har en skøn smagsprofil med cremede noter af sherry, tørret frugt og citrusskal.

59

GLANGLASSAUGH 38 ÅR, SKOTLAND - HIGHLAND

399

GLENALLACHIE SPYSIDE 25 ÅR, SKOTLAND - SPEYSIDE

249

3 cl – farven er dybt poleret med en rød undertone. Næsen er der sarte noter af cedertræ, honning,
røde sommerbær og hints af ristede nødder og mazarintærte. I munden eksplodere whiskyen med
frisk rød grape, modne gooseberrys, muskatnød, brændt sukker og candis, orangeskal og nødder i
en flot balance.

3 cl – Det er fra nogle af destilleriets ældste Sherry og Bourbonfade, at Billy Walker har fundet frem
til indholdet i denne helt fantastisk og gamle aftapning. Whiskyen har en dyb kobberrød farve. I
næsen fornemmes toner af marmelade og søde eksotiske krydderier. Smagen er vedhængende og
lang med toner af eksotiske frugter og mørk chokolade.

YAMAZAKURA BLENDED WHISKY, JAPAN

59

YAMAZAKI SINGLE MALT WHISKY, JAPAN

169

THE NIKKA 12 ÅRS, JAPAN

109

3 cl – Dette er en fin og blød Whisky, med smag af vanilje, brændt karamel, og malt, med
elegant duft af frugter og man får en behagelig eftersmag med hints af vanilje. Whiskyen er
fremstillet hos det Japanske firma Sansanokawa Shuzo, som har store traditioner inden for
fremstilling af højkvalitets spiritus.

3 cl – Whisky kommer fra Yamazaki Distillery, der er det ældste destileri i Japan fra 1923. I Yamazaki
12 år Single Malt Whisky finder du smagsnoter af honning, appelsin, tranebær, krydderier og træ.

3 cl – Dette er en blended whisky introduceret i 2014 til Nikkas 80-års jubilæum. Andelen af malt
whisky er større end grain whisky i dette blend og det er med til at holde kvaliteten høj. Gylden
orange farve med duft af frisk frugt, bivoks og krydderier som muskatnød og kanel, smagsnoter af
mørk chokolade og maltede noter, honning og blommer.

THE NIKKA FROM BARREL, JAPAN

59

SUNTORY HIBIKI WHISKY, JAPAN

69

SUNTORY TOKI WHISKY, JAPAN

59

3 cl – Whiskyen er en rigtig fin ”blended” japansk whisky, der i næsen byder på lidt florale noter, frisk
frugt, krydderier og en smule fad. Smagen er fedmefuld og kraftig med noter af karamel, vanilje,
krydderier og frugt.

3 cl – Whiskyen er fremstillet af Suntory Whisky, som er ejet af Beam Inc. i Skotland. Hibiki Japanese
Harmony har en duft af bla. roser, rosmarin og egetræ, mens smagen byder på noter af honningsødme, kandiseret appelsinskal, hvid chokolade og japansk Mizunara egetræ.

3 cl – Toki er er fremstillet af Suntory Whisky, som er ejet af Beam Inc. i Skotland, og der er tale om
et blend fra deres 3 destillerier: Yamazaki, Hakushu og Chita. Toki har en anden sammensætning
end sin ”søster” Hibiki, da Toki hovedsagligt består af Hakashu single malt og Chita single grain whisky, hvilket giver et blødt og rundt blend med citrus noter, ristede mandler og vanilje. Toki Suntory
Whisky er lagret på amerikanske og spanske egetræsfade.

SUNTORY AGEING WHISKY 15 ÅR, JAPAN

3 cl – Suntory er det ældste whiskyfirma i Japan. Dens oprindelse strækker sig tilbage til en lille butik,
der startede i 1899 af Torii Shinjiro, der specialiserede sig i at sælge importerede vine. I dag er det
landets største og mest genkendelige producent af kvalitetswhisky. Denne særlige liste er en særlig
lang alderen blanding flaske.

199

LIKØR
CHARTREUSE 40% – 3 cl

49

CHARTREUSE 55% – 3 cl

49

DRAMBUIE – 3 cl

49

HEERING CHERRY LIKØR – 3 cl

49

GRAND MARNIER GUL – 3 cl

49

COINTREAU – 3 cl

49

LUNGAROTTI – 3 cl

49

CHANBORD BLACK RASPERREY – 3 cl

49

LICOR 43 – 3 cl

49

COOLE SWAN – 3 cl

49

BAROLO CHINATO COCCHI – 3 cl

49

D.O.M – 3 cl

49

DANSK
MALUS X MASCULINE

69

FREDERIKSDAL KIRSCH EAU DE VIE

69

3 cl – Kryokoncentreret og fadlagret æbleavec lavet af danske Ingrid Marie æbler. Masculine er en
gylden og varm æblespiritus med perfekt balance mellem æblets syre, sødme og vores egen brændte
Eau de Vie, som giver et skarpt modspil til de søde noter og smagen af de nye egetræsfade. I næsen
er der en genkendelig æblesødme, røg og fadpræg, mens den skarpe spiritus prikker behageligt på
tungen. Smagen er intens, og eftersmagen er lang og fyldig – nærmest med cognacnoter.

3 cl – Stevnsbærrene er høstet på Skelstrupmark og vildgæret med kerner og skind i betydeligt flere
dage, end Frederiksdal normalt ville lade det massegære, når de laver vin. Herefter er massen destilleret for at få så meget smag med som muligt.Normalt bruger man vin til destillering i stedet for
de hele, gærede kirsebær. Desuden er destillatet ’nedvandet’ med det reneste rene, nemlig vand fra
Iskilde i Jylland, for ikke at forstyrre kirsebærsmagen.

DANSK WHISKEY
STAUNING YOUNG RYE

109

STAUNING PEATED

399

STAUNING KAOS

109

STAUNING HEATHER

149

3 cl – Den er varm, venlig og frisk på samme tid, krydret, fed, fyldig og virker betydeligt ældre end alderen antyder. Man fornemmer tydeligt rugen/råfrugten og genkender duften fra friskbagt rugbrød.
Der er noter af karamel, brun farin, honning, vanilje, lakrids, peber, tørret frugt, æble og egetræ i
både duft og smag.

3 cl – Stauning Peated er en Single Malt Whisky. En whisky, der appellerer til Islay-fans. (Islay =
område i Skotland). Den har fået sit røgede karakteristika ved at tørre og ryge den maltede byg med
tørverøg fra tørv opgravet ved Klosterlund Museum. Den har en flot lys strågul farve. Den dufter let
af røg, korn og chokolade. Whiskyen er kompleks med en velafbalanceret smag af røget chokolade-bar, nougat og lys melasse. Der er en utrolig lang eftersmag af røg, vanille og flødekaramel.

3 cl – Denne aftapning er baseret på røget byg malt whisky, urøget byg malt whisky og Staunings
maltede rug whisky. Denne sammensætning giver whiskyen enormt meget kompleksitet og
spændende nuancer. Den har noget røg – men er ikke for røget til dem der ikke bryder sig om røg.
Den har noget klassisk fra deres Traditional og den har en lang og rund eftersmag efter deres “fede”
Young Rye.

3 cl – Det er en Single Malt Whisky og det er som altid produceret på deres gulvmaltede byg.
Modningen har fundet sted på 5 til 6 år gamle fade. Den har en flot mørk ravgul farve. Den dufter
let af røg, korn og chokolade. Whiskyen er kompleks med en velafbalanceret smag af røget chokolade-bar, nougat og vanilje. Der er en utrolig lang eftersmag.

FARY LOCHAN DK J-E JØRGENSEN

3 cl – Den er modnet på fad nummer 2012-17 + 2012-18 og de blev påfyldt den 21. og 30. november
2012. Begge to er brugte bourbon-fade. Efter ca 4 års lagring på bourbon-fade blev whiskyen hældt
på rom-fade, hvor den har ligget i ca 3,5 år. Den blev tappet af fadene og viet sammen den 06.
februar 2020. Alkoholstyrken ligger på gode 55,9% VOL. Der er ingen røg i whiskyen. Til gengæld er
der masser af dejlige rom-noter med krydret lakrids og vanilje.
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DANSK LIKØR
MØN KAFFELIKØR
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FREDERIKSDAL LIKØR

49

3 cl – Vores Kaffelikør er håndfremstillet af Dark Sky roast espressokaffe fra Kaffehuset Møn, blandet af
kaffebønner fra Colombia og Guatemala - sødet med Bourbon vanillebolcher fra Møn Bolcher.

3 cl – Frederiksdals kirsebær likør, er fremstillet på Stevnskirsebær som først er vildtgæret og derefter
tilført Frederiksdals eget kirsebærdestillat. Den korte vildgærring tilføjer kompleksitet og struktur som
ikke findes i andre kirsebær likører på markedet. Likøren har til slut lagret i minimum 6 måneder. Smagen er fyldt med kirsebærsødme og en frisk citrus finish.

DANSK BRANDY
ESRUM SØ BRANDY X

3 cl – Elg Brandy er fadlagret druebrændevin af vin baseret på druer dyrket på destilleriets marker ned
til Esrum Sø. Efter gæring og presning af vinen destilleres denne til Brandy. Elg Brandy er dobbelt kolonnedestilleret så kun den fineste og reneste spiritus bliver opsamlet. . Efter 10 år fadlagring åp fransk
medium-toasted barrique forskæres den til 44% og tappes på ”gamle” apotekerflasker.
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