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Bulleit Frontier Whiskey
In 1987, Thomas E. Bulleit, Jr., fulfilled a lifelong dream of reviving an old family bourbon recipe
by starting the Bulleit Distilling Company. Inspired by his great-great-grandfather Augustus Bulleit,
who made a high-rye whiskey between 1830-1860, Tom left a successful law practice and risked
everything to experience life on the frontier.
A whiskey nearly lost forever.
A tavern keeper in 1830s Louisville, Kentucky, Augustus Bulleit was dedicated to a single goal: the
creation of a bourbon unique in flavor. After experimenting with countless varieties in small-batch
trials, he finally came upon a bourbon with the character he had long sought after.
One fateful day, while transporting his barrels of bourbon from Kentucky to New Orleans, Augustus
Bulleit vanished. What happened is still unknown, and his creation nearly disappeared into history
along with him.
As Bulleit enthusiasts know, rye has always been our cornerstone. In this tradition, we're proud to
present Bulleit Rye – a small batch, straight rye whiskey made from 95% rye and 5% malted barley.
It's a whiskey with unparalleled spice and complexity.
Bulleit Rye 90 proof (45% ABV) • 95% rye, 5% malted barley.
Notes: Mash bill is 95% rye and 5% malted barley. The grain division sources from high quality
ryes around the world including Germany, Sweden, Canada and United States.
Nose: Cherry, tobacco, spice.
Taste: Enters with soft mouthfeel. Mild tobacco and some cherry notes hit first. Mid-palate the rye
becomes buttery smooth and well rounded between the sweet and spicey characteristics. This is an
incredible sipper straight or on the rocks. Additionally, the balanced spice will make it an excellent
mixer as we suggest enjoying it in a Manhattan or a Vieux Carré.
Finish: Some cinnamon red hot candy with a bit of kick and hints of candied fennel with medium
dry finish.

Colorado Straight Bourbon
Peach Street Distillers är ett privatägt, självutnämnd ”hantverksmässigt” destilleri i Palisade,
Colorado. Det grundades i november 2005 av Rory Donovan med Bill Graham och David
Thibodeau (de två sistnämnda är grundare av SKA Brewing Co. i Durango, Colorado). Peach Street
använder sig endast av lokalt odlade ingredienser & givetvis av den bästa kvaliteten.
Typ: Bourbon Whiskey
Handplockad Colorado odlad sockermajs används till att producera en något småskalig mängd
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bourbon. Colorado Straight Bourbon är lätt & aromatisk. Man använder sig av 60 % majs, 20%
råg, 20% mältat korn. Denna Bourbon destilleras en gång och lagras i minst två år.
SBnr: 460 (OS) 397Kr

Hakushu
The Hakushu 12 Years
SBnr: 594 (OS) 565Kr
Uttalas Hack-SHOO och är producenten Suntorys andra destilleri, lättare och renare i stilen än
förstlingen Yamazaki.
Hakushu ligger på 760 meters höjd en bit upp i de sydjapanska alperna nordväst om Tokyo.
Destilleriet byggdes 1973 av Keizo Torii som sökte sig bort från kusten för att få ett mer tempererat
klimat. Jämfört med Yamazaki i låglandet som befinner sig i en bakugn sommartid drar svalkande
vindar ner från topparna här i bergen. Ekfaten behandlar whiskyn mildare här uppe.
Japansk whisky tar plats. Stora smaker som röjer runt. Whiskyn badar i estrar, massor av godisfrukt.
Hakushu är ändå mer återhållsam än Yamazaki. Lättare med smalare utbud, en elegant skapelse som
går sin egen väg. Och den blir allt bättre för varje år som går. Whiskymakarna uppgraderar
kontinuerligt smakprofilen. Whiskyn som en gång var längst ner i kedjan under bolagets billiga
blends har tagit plats och är numera en vinnare att räkna med.
Hakushu var världens största destilleri när den östra enheten Higashi invigdes 1981. Totalt omsattes
20 miljoner liter maltsprit årligen. 2001 stängde originaldelen och idag läggs bara 2 miljoner liter
maltwhisky ner på fat. Importerat maltkorn nyttjas, mest orökt och lättrökt med ett fenolinnehåll på
5-10 ppm (parts per million), men även hårdrökt malt à 40 ppm förekommer. Likt alla andra
japanska destillerier tillåts vörten att klarna, färre maltpartiklar skapar utrymme åt estrarna, söta
fruktsmaker befordras. Pannhuset är vildvuxet, pjäserna har olika form och storlek, de sex paren
skjuter ut helt olika maltwhiskystilar. Det något kyligare klimatet tillåter lagring på mindre än 200till 250-liters ekfat jämfört med Yamazaki som föredrar jättelika puncheon-fat à 450 liter.
Suntory startades 1899 som vin- och sprithandel av Shinjiro Torii och genombrottet kom 1907 med
ett sötat rödvin kallat Akadama Port Wine. 11 november 1924 öppnade så Yamazaki Distillery. Och
1929 kom första whiskyn Shirofuda, då en maltwhisky, senare förvandlad till blend. 1973 byggde
man sitt andra destilleri Hakushu för att matcha efterfrågan på Suntory-whisky hemma i Japan.
Hakushus första singelmalt kom ut 1994.
Straight from the untouched forests, mountains, and pure waters of the Southern Japanese Alps, it is
no wonder that Hakushu is a “green and fresh” whisky, praised by the most curious whisky
connoisseurs and lovers of gastronomy. Its crisp and vibrant feel, unique in a single malt, enlivens
and liberates your senses.

Kavalan Single Malt
SBnr: 85558(BS) 849Kr
Ursprung, Taiwan
Producent King Car Whisky Distillery
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Namnet Kavalan kommer från den första folkstammen som bebodde Yilan i nordöstra Taiwan.
I december 2008 började framgångssagan om Kavalan. Då deras första whisky släpptes och den
slog världen med häpnad. Tre års lagring i Taiwan motsvarar 8-10 år i Skottland. Den höga
temperaturen i Taiwan gör att mognaden går nästan okontrollerbart fort fram, årsmedeltemperaturen
är 15–20 grader högre än i Skottland och i lagerhusen är det ofta över 40 grader varmt. Eftersom
spriten inte kommer att tillbringa så lång tid på fat som krävs för att ta bort oönskade toner som en
"finkligare" sprit kräver för att utvecklas till god whisky gör Kavalan ett ovanligt rent destillat. Den
nyskapande flaskan har fått sin form från det 508 meter höga Taipei 101, en byggnad som fram till
år 2010 var världens högsta.
Eftersom vattnet har en betydande påverkan på whiskyns karaktär spenderade grundaren av
Kavalan flera år på att leta efter den perfekta platsen. Han valde Yilan där det finns rikligt med kallt
källvatten som rinner genom Snow Mountain. Detta tillsammans med kunskapen hos Master
Blendern garanterar den silkeslena, mjukheten och de rena smakerna som karaktäriserar Kavalan
whisky.

Amrut Single Malt Whisky
Amrut Sherry Cask
SBnr: 10098 (OS) 869Kr
According to Indian Mythology, when Gods and Rakshasas - the demons - churned the oceans using
the mountain Meru as churner, a golden pot sprang out containing the Elixir of Life. That was called
the “Amrut”.
De rika kornskördarna från Punjab och Rajasthan i kombination med det tropiska klimatet och läget
i Bangalore 1000 meter över havet skapar en whisky med smak och doft av frukt och choklad med
kryddiga toner.
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