Deanston 2006 Fino Finish Limited Edition

Whisky - Skottland, Highland
Produsent: Deanston Distillery
Produsentbeskrivelse:
Fra bomullsmølle til distilleri - en historie om innovasjon og fornyelse.
Historien om Deanston Distillery strekker seg tilbake til 1758 da det ble etablert en
bomullsmølle ved ‘River Teith’. I 1965 stengte dørene for bomullsproduksjon, men
istedenfor å være slutten på en æra ble dette en ny begynnelse og en ny
spesialisering for Deanston. Selve bomullsmøllen var kjent som et sted for
innovasjon og kreativitet og dette setter fortsatt sitt preg; salen for bomullsveving
med sin stabile temperatur har vist seg å være perfekt for lagring av whisky og de
gamle elektriske turbinene sørger fortsatt for all elektrisitet. I 1974 ble den første
flasken med Deanston Highland Single Malt produsert.
Produktinformasjon:
Deanston er et verdifullt medlem i vårt fellesskap av whiskyprodusenter. Med
dedikasjon, hardt arbeid og lidenskap lager Deanston nye, unike og begrensede

Passer til:

tapninger av sin single malt. Denne utsøkte single malt demonstrerer perfekt
destilleriets ekspertise og arbeidsinnsats. Seniorblender Dr. Kirstie McCallum har blitt
inspirert til å ettermodne en bourbonlagret single malt på premium fino sherryfat, som
aldri har vært gjort hos Deanston tidligere. I mer enn to år har denne begrensede

BESTILLINGSINFORMASJON

utgaven ligget i det fredelige dypet på destilleriet, og bygget sin karakter. Den er
naturlig i fargen, er ikke kjølefiltrert, og har en alkoholprosent på 55 %.

Volum:

0.7

I kasse:

6

Smaksnotater:

Emballasje:

Glass

Den dype gullfargen fører oss til aromaer av eng og urtehage, søt honning og tørket

Vinmonopol nr:

12788101

frukt, med karamell, tropisk frukt og en snev av krydder. Deretter finner vi smaker av

Vinmonopol pris:

kr 899,40

sitrus, tørket frukt, honning, urter, krydder og subtile karamellundertoner, med en tørr
avslutning av frukt og et subtilt spor av krydder.

Bruk av alkohol kan gi ulike

Alkohol:

55.0 %vol

skadevirkninger. Nærmere
informasjon finner du her.
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