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• Nyanserad doft med tydlig 

karaktär av sherryfat, inslag av 

torka frukt, honung, hasselnötter, 

vaniljfudge och apelsin.

• Nyanserad smak med tydlig 

karaktär av sherryfat, inslag av 

torkad frukt, nougat, halm, 

vaniljfudge och pommerans.

Doft

Smak

Fakta

• Region : Lochranza på ön Arrans nordkust

• Alkoholhalt : 46%

• Pris : 499kr

• Art.nr : 44000
Ordinarie sortiment under begränsad tid

Arran Sherry Cask Finish



• Komplex, harmonisk doft med 

tydlig karaktär av sherryfat, inslag 

av torkad frukt, valnötter, 

lakritsfudge, pommerans och 

mörk choklad.

• Komlex, smakrik whiskey med 

tydlig karaktär av sherryfat, inslag 

av valnötter, torkad frukt, kakao, 

lakrits och honung.

Doft

Smak

Fakta

• Region : Highland

• Alkoholhalt : 43%

• Pris : 1149kr

• Art.nr : 20488
Ordinarie sortiment

Glengoyne 21 years



• Doften är komplex, tydlig rökig 

doft med fatkaraktär. Inslag av 

päron, ostronskal, citron, halm, 

nötter och tjära.

• Smaken är tydligt rökig med 

fatkaraktär, inslag av torkad frukt, 

ostronskal, citron, ljunghonung, 

tjära, päron och lakrits.

Doft

Smak

Fakta

• Region : Islay

• Alkoholhalt : 46%

• Pris : 499kr

• Art.nr : 573
Ordinarie sortiment

Kilchoman Machir Bay



• Komlex, maltig påtagligt rökig doft 

med fatkaraktär, inslag av 

pommerans, choklad, nötter, 

apelsin, jod och smörkola.

• Komplex, maltig, påtagligt rökig 

smak med fatkaraktär, inslag av 

pommerans, choklad, nötter, 

apelsin, jod, tjära och smörkola.

Doft

Smak

Fakta

• Region : Islay

• Alkoholhalt : 43%

• Pris : 599kr

• Art.nr : 400
Ordinarie sortiment

Lagavulin 16 years



• Maltig, mycket rökig doft med 

tydlig fatkaraktär, inslag av 

smörkola, nötter, torkade 

aprikoser, jod och tjärpastiller.

• Maltig, mycket rökig, smakrik 

whiskey med tydlig fatkaraktär, 

inslag av torkade aprikoser, 

nötter, apelsinskal, jod och 

tjärpastiller.

Doft

Smak

Fakta

• Region : Islay

• Alkoholhalt : 48%

• Pris : 469kr

• Art.nr : 10497
Ordinarie sortiment

Laphroaig Quarter Cask
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Tack för visat intresse!

Jan Lithman


