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Välkommen till Nigabs värld av destillerade drycker!
 
Vi på Nigab har i snart 40 år levererat sprit till de flesta 
restauranger i Sverige, från sobra finkrogar till trendiga barer. 
I vårt breda sortiment finns det många världsledande starka 
varumärken som är ett måste på varje barhylla, men där finns 
också mindre kända produkter med de unika smaker som 
behövs för att ge variation.
 
Vi hälsar dig välkommen till Nigabs värld och hoppas du vill 
följa med på vår resa in i en framtid som garanterat kommer att 
bjuda på många spännande nyheter.
 
Eftersom vi har så mycket mer att berätta om våra produkter 
än vad som ryms i den här katalogen är du alltid välkommen 
att kontakta oss eller läsa mer på vår hemsida – nigab.se.

Telefon: 010-762 43 00. 

E-post: info@nigab.se. Hemsida: www.nigab.se
Göteborg: Arendalsvägen 22, 43439 Kungsbacka.
Stockholm: Gårdsvägen 18, 169 70 Solna.

3



4

Innehåll
    

 Apéritif & Bitter 6 

 Vodka & Gin  8 

 Kryddad sprit  10 

 Rom & Cachaça  11

 Tequila  14 

 Calvados  15 

 Cognac & Brandy  16 

 Övrig sprit  18 

 Skotsk maltwhisky  19

 Skotsk grain whisky  28 

 Skotsk blended whisky  29

 Irländsk whiskey  30

 Amerikansk whiskey   32

 Frukt- & bärlikör  33

 Nötlikör  35

 Krydd- & örtlikör   36

 Drinkmixer  40 





6

Aperol

Italien
Alkoholhalt: 11 %

Namnet Aperol säger allt: Aperol är den 
perfekta aperitifen. Ljust orange med en 
bitterljuv och söt smak. Receptet har inte 
ändrats sedan det skapades och består  
av en rad örter, frukter och kryddor. 
Dessutom har Aperol en låg alkoholstyrka 
på endast 11%.

Volym: 70 cl. Artikel: 72901
Volym: 300 cl. Artikel: NG11111

Apéritif 
& Bitter

Cynar

Amaro Averna

Italien
Alkoholhalt: 16 %

Italien
Alkoholhalt: 29 %

Cynar är en bitter gjord i huvudsak av 
kronärtskockor. Den fina smaken är  
berikad av en infusion av 13 örter och 
växter, vilket gör den till en helt naturlig 
dryck, rik på dofter och unika smaker. 
Med den låga alkoholhalten (16,5%) är  
Cynar en modern och mångsidig dryck.

Volym: 70 cl. Artikel: 7648101

Stor och kryddig doft av malört, 
kaffe och lakrits. Likören har en 
delikat söt smak av örter och är 
en smakrik bitter i en lättare form.

Volym: 70 cl. Artikel: 71601
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Campari

Camparisoda

Italien
Alkoholhalt: 21 %

Italien
Alkoholhalt: 10 %

Campari är en av de stora klassikerna 
i dryckesvärlden. Receptet som varit 
en hemlighet sedan det skapades 1860 
av Gaspare Campari är basen i många 
berömda drinkar världen runt. Campari 
tillverkas genom att olika bittra örter, 
aromatiska kryddor och frukter extraheras 
i alkohol.

Volym: 70 cl. Artikel: 70101
Volym: 300 cl. Artikel: NG11023

Camparisoda är en färdigblandad  
aperitif med en alldeles unik egen smak. 
Camparisoda är en noggrant avvägd  
kolsyresatt Campari. Aperitifen skapades 
första gången 1932 och var då den  
första färdigblandade lågalkoholhaltiga 
(10%) drinken i dryckeshistorien.  
Den omisskännliga flaskan utvecklades  
av den berömde designern Fortunato 
Depero och har blivit en italiensk 
designikon.

Volym: 1039,8 cl. Artikel: 8831201
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Discarded Chardonnay Vodka

Storbritannien
Alkoholhalt: 40 %

Discarded Chardonnay Vodka är en 
annorlunda och smakrik vodka som med 
sin vinösa fruktighet ger en ny dimension 
till många klassiska vodkadrinkar. 
Stor doft av gröna äpplen, litchifrukt 
och mandel. Smak av Williamspäron, 
exotiska frukter, guava och stjärnfrukt 
med en eftersmak som är fruktig och 
brödig med rosépeppar i avslutningen. 

Volym: 70 cl. Artikel: 5300501

Finsbury London Dry Gin

Storbritannien
Alkoholhalt: 38 %

Finsbury Gin är en klassisk London 
Dry Gin – torr, med bra sting i enbärs-
karaktären och kryddig eftersmak. 
Utmärkt till klassiska gindrinkar. 

Volym: 70 cl. Artikel: 7016701

Reyka Vodka

SKYY Vodka SKYY Infusions 
Passionfruit

Island
Alkoholhalt: 40 %

USA
Alkoholhalt: 40 %

USA
Alkoholhalt: 40 %

Att en geografisk plats sätter sitt finger-
avtryck på allt som produceras är en  
av naturens fascinerande hemligheter.  
Smaken av Island är som att smaka  
på jordens inre, på glaciärernas vatten  
och den glödande lavan. Reyka har en 
mjuk och stillsam sädeston i doften.  
Smaken är frisk och ren. Där finns en  
lätt sälta med stråk av citron och torkat 
gräs bakom en liten behaglig sötma.  
Eftersmaken är lätt pepprig och elegant.

Volym: 70 cl. Artikel: 8123101

SKYY’s renhet uppnås genom en unik 
produktionsmetod, som innefattar 
destillering i fyra kolonner. Den färdiga 
produkten filtreras sedan tre gånger, 
först genom aktivt kol och sedan 
genom två gradvis finare cellulosa-
filter. Den rena, klingande vodkasmaken 
gör SKYY Vodka till den perfekta basen 
för alla vodkadrinkar – klassiska såväl 
som moderna.

Volym: 70 cl. Artikel: 7064901

SKYY Infusions är en unik vodka 
smaksatt endast med naturliga smaker 
från färska frukter. 

Volym: 70 cl. Artikel: 8619101

Vodka 
& Gin



9

The Botanist Islay Dry Gin

Storbritannien
Alkoholhalt: 46 %

The Botanist är en unik Islay-gin, 
i klassisk torr stil. Receptet är synnerligen 
komplext med hela 9 örter, kryddväxter 
och blommor i maceratet och ytterligare 
22 örter som handplockas från den lokala 
floran på Islay. Komplex och elegant  
doft av citrus, mynta och massor av  
blommighet. Smaken är mycket frisk, 
citrus, örtig, enbär och anis. Friskheten 
rundas snabbt av och blir sammetslen. 
Eftersmaken är lång och kryddig med  
en söt fruktig avslutning.

Volym: 70 cl. Artikel: 5298901

Hendrick’s Gin

Storbritannien
Alkoholhalt: 41,4 %

Hendrick’s är en premiumgin som är utmärkt att 
använda som drinkingrediens tillsammans med en 
tonic. Men, då skall den serveras med en gurkstav. 
Tack vare den unika tillverkningen och smak-
sättningen är det en gin som inte liknar någon 
annan gin. En dryck att erbjuda konnässören.

Volym: 70 cl. Artikel: 8167901
Volym: 9635 cl. Artikel: NG15061

Hendrick’s limiterade utgåvor

Lesley Gracie är så nära en keltisk druid man kan komma. 
I över 20 år har hon ansvarat för Hendrick’s gin och i sitt 
Cabinet of Curiosities förvarar hon essenser och smaksättningar 
som hon använder till sina smakexperiment. Ibland öppnar 
hon detta hemliga kabinett och ger sig i kast med smaker, 
dofter och aromer för att skapa en ny spännande gin  som 
lanseras i limiterad utgåva.

Aktuellt sortiment
Hendrick’s uvecklar hela tiden nya utgåvor med spännande 
smaksättning. För dagsaktuellt sortiment, kontakta en säljare eller
titta i vår prislista.
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D Argentum

D Aurum

Danmark
Alkoholhalt: 40 %

Danmark
Alkoholhalt: 40 %

D Argentum är en klassisk dansk dill-
snaps som tillverkas utifrån ett rigoröst 
kvalitetstänk med yttersta omsorg i valet 
av destillationsteknik och råvaror. En ren 
och klar smak av krondill, finstämd och 
elegant, utan spritighet med en varm och 
lång eftersmak. Färgen är kristallklar, vilket 
givit akvaviten dess namn – Argentum 
betyder silver på latin. Tillverknings-
processen för D är patenterad och dillen 
är lokalt odlad i Vellinge och på Fyn.

Volym: 50 cl. Artikel: 8629602

D Aurum har en fin avrundad smak av 
ren krondill. Ekfatskaraktären ger snapsen 
mer kropp och mogenhet, toner av vanilj, 
sötma och en lätt kryddighet. Tiden med 
ek ger också snapsen en gyllene färg – 
aurum är det latinska namnet för guld. 
D är idealisk till klassiska smörgåsbords-
rätter, som sill, kräftor, midsommarmat 
och ett omistligt sällskap till danska 
smørrebrød. Tillverkningsprocessen 
för D är patenterad och dillen är lokalt 
odlad i Vellinge och på Fyn.

Volym: 50 cl. Artikel: 8629602

Gullmun Akevitt 
Fleur-de-Lis

Norge
Alkoholhalt: 38 %

Gullmunn Akkevit Fleur de Lis är en mild, delikat 
och lätt akvavit gjord av noggrant utvalda norska 
örter som kummin, ljungblomma, johannesört, 
kamomillblomma och irisrot. De fina integrerade 
oljorna kommer från 10 månaders mognad på nya 
bourbon-fat. Denna typ av fat producerar milda, 
söta ektoner och exotisk frukt. Gullmunn Akevitt 
Fleur de Lis är helt naturlig och utan tillsatser av färg 
och socker vilket gör denna lätta akvavit ljus i färgen. 
Lanseringarna är i en begränsad upplaga och det 
produceras endast 5000 flaskor per år. 

Volym: 50 cl. Artikel: 8176702

Kryddad
sprit
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Oslo Hantverksdestilleri

Norge har en lång tradition av hantverksdestillering 
och under en tid fanns det nästan 100 00 registrerade 
destillerier i Norge. 1927 fick produktionen dock 
ett abrupt slut när staten bildade Vinmonopolet och 
nästan alla hantverksdestillerier försvann. 
Oslos Hantverksdestilleri grundades 2015 för att 
genom småskalig framställning väcka till liv denna 
slumrande tradition. Ett flertal av deras produkter 
har vunnit internationella priser och deras produkt 
Vidda Torr gin och blev 2020 nominerad till världens 
bästa gin av  The Gin Masters i Storbritannien.
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Matusalem 
Solera 7 YO

Matusalem 
Gran Reserva Solera 15 YO

Matusalem
Platino

Matusalem 
Clásico Solera 10 YO

Matusalem  
Gran Reserva Solera 23 YO

Dominikanska Republiken
Alkoholhalt: 40 %

Dominikanska Republiken
Alkoholhalt: 40 %

Dominikanska Republiken
Alkoholhalt: 40 %

Dominikanska Republiken
Alkoholhalt: 40 %

Dominikanska Republiken
Alkoholhalt: 40 %

En behaglig sötma i doften av kokos, 
vanilj och citrus, med tydliga ekfatstoner. 
Mjuk rom med liten sötma. Smak av fat 
och creme brulee. Matusalem Solera 7  
Blender är en mycket prisvärd rom som 
med fördel kan drickas som den är eller 
användas som en bättre drinkingrediens.

Volym: 70 cl. Artikel: 54101

Matusalem Gran Reserva är en trippel-
destillerad melassrom som lagrats i  
solerasystem i genomsnitt 15 år. Det  
är en söt, smakrik rom med många 
mogna inslag och fruktiga vinösa smaker. 
Smaken är mjuk och följsam och har  
i hög utsträckning påverkats av den långa 
tiden på ekfat.

Volym: 70 cl. Artikel: 8882501

Matusalem är en av världens ”mjukaste” 
romsorter, avsedd för drinkar men kan 
också med fördel drickas ren. Milda frukter 
som melon, päron och äpple i en lång 
behaglig blommighet. En mjuk smak med 
en fruktig sockerrörssötma.

Volym: 70 cl. Artikel: 52001

En tydlig doft av vanilj med söta kokos-
toner och kola över en mjuk ekig fatton. 
En behaglig nästan bourbonlik smak  
med många söta och fruktiga inslag,  
en stillsam ekig vanilj följs av pomerans 
och söt citrus i eftersmaken. Det är en stil-
ren mogen rom som är lämplig att servera 
kunder som uppskattar lagrad sprit.

Volym: 70 cl. Artikel: 8881801

Matusalem Gran Reserva Solera 23  
är en sensationellt mjuk rom med en
genomsnittlig ålder av hela 23 år.  
Det ingår alltså rom som är betydligt  
äldre än så i denna mycket exklusiva rom. 
Stor doft av honung, vanilj, hasselnötter 
och rostad kokos med inslag av brända 
mandlar. Mycket mjuk, förbluffande 
lång smak av fruktiga toner som mango, 
persika och gräddkola.

Volym: 70 cl. Artikel: 8716401

Rom & 
Cachaça
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Sailor Jerry 
Spiced Rum

Trinidad & Tobago
Alkoholhalt: 40 %

Sailor Jerry är en rom som tagit ut  
svängarna rejält med smak av kryddor, 
svartpeppar och gräddkola. Eftersmaken  
är lång och har en tydlig kryddig ekton.  
En rom som fungerar lika bra solitärt, 
tillsammans med coca cola eller i en  
kryddig, annorlunda “spiced mojito”.   
Också en rom för gäster med attityd och 
smak för tung rockmusik.

Volym: 70 cl. Artikel: 8774701

Appleton Estate
Signature Blend

Appleton Estate 
21 YO

Appleton Estate 
Rare Casks 12 YO

Jamaica
Alkoholhalt: 40 %

Jamaica
Alkoholhalt: 43 %

Jamaica
Alkoholhalt: 43 %

Appleton Estate Signature Blend 
är en traditionell Jamaicarom. 
Färgen är mörk honung med inslag 
av koppar. Doften är söt, lätt kryddig 
med torkade aprikoser, apelsinskal, 
persika och brunt farinsocker. Smaken 
är silkesmjuk och honungslen med 
toner av marsipan, kanderade mandlar 
och gräddig vanilj.

Volym: 70 cl. Artikel: 51001

Den 21-åriga utgåvan är Appletons  
Estates flaggskepp. Den lagras på gamla 
romfat där det yngsta ingående fatet är 
minst 21 år gammalt. Appleton Estate 
21 yo är en delikat och mäktig rom 
med massor av söt fruktighet, kokos 
och karamell.

Volym: 70 cl. Artikel: 8750401

Appleton Estate Casks Blend 12 YO 
är betydligt äldre än 12 år. I blandningen 
ingår rom upp till 18 års ålder. Doften 
är syrligt söt, mättad med muscovado-
socker och citrustoner. I smaken finns 
en finstämd nötighet, exotiska frukter, 
kokos och citrushonung.

Volym: 70 cl. Artikel: 51701
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Sagatiba Pura 
Christalina Cachaça

Brasilien
Alkoholhalt: 38 %

Sagatiba Pura är en ytterst ren multi-
destillerad cachaça med en mild socker-
rörssmak och den är mycket användbar  
i drinkar. Tack vare sin renhet har den  
blivit de brasilianska barernas förstaval, 
inte minst för nationaldrinken  
Caipirinha. 

Volym: 70 cl. Artikel: 8694701

Wray & Nephew 
Overproofed

Jamaica
Alkoholhalt: 63 %

Det finns några få varumärken i 
dryckesvärlden som helt dominerar sin 
hemma marknad. Frågan är om någon 
annan dryck har tagit över en hel kategori 
såsom Wray & Nephew Overproofed 
Rum har gjort. Med mer än 90 procent av 
marknaden är denna krutstarka tungviktare 
mer eller mindre synonym med begreppet 
rom på Jamaica och på många andra håll  
i världen. Wray & Nephew Overproofed 
har en kryddig, söt, fruktig och frisk doft. 
Smaken är blommig med en lätt krispig-
het, där finns även citrus och ljus sirap.

Volym: 70 cl. Artikel: 8614201

Mount Gay  
Rum Extra Old

Mount Gay 
Black Barrel

Barbados
Alkoholhalt: 43 %

Barbados
Alkoholhalt: 43 %

Mount Gay XO blandas av flera olika 
romsorter i åldrar mellan åtta och femton 
år. Huvuddelen av romen kommer från  
dubbeldestillation i traditionella Potstill-
pannor. Doften är välbalanserad med  
tydlig vanilj, mogen banan och toner 
av rostad ek. Smaken ger en framträdande 
känsla av åldrad ek, brunt farinsocker,  
aprikoser och en djup, rund apelsin-
choklad i eftersmaken.

Volym: 70 cl. Artikel: 8664901

Den höga andelen potstilldestillat 
gör Black Barrel till en mycket mjuk 
och avrundad rom. Slutlagringen på 
de hårt kolade faten tillför kryddighet, 
vanilj och karaktär. Dessa fats kolskikt 
bidrar också till att ytterligare mjukgöra 
smaken genom att ta bort orenheter 
ur råspriten.

Volym: 70 cl. Artikel: 8700901
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Sierra 
Tequila Silver

Mexico
Alkoholhalt: 38 %

”A wounderful drop, Sombrero on top”. 
Med sin rena tequilakaraktär är det den 
perfekta ingrediensen i alla tequiladrinkar. 
Kan även serveras ren, enligt klassiskt 
recept med salt och citron.

Volym: 50 cl. Artikel: 30702 
Volym: 70 cl. Artikel: 8038501

Sierra 
Tequila Reposado

Mexico
Alkoholhalt: 38 %

Medelfyllig med smak av agave,  
citron och anis. Sierra Tequila framställs 
av försiktigt pressad saft från hjärtat  
av 8–12 år gamla agaveplantor. 

Volym: 70 cl. Artikel: 8063701

Tequila

Sierra 
Milenario Extra Añejo

Mexico
Alkoholhalt: 41,5 %

Harmonisk doft av honung och agave 
samt toner av karamell och vanilj.  
Medelfyllig med lätta smaker av karamell, 
tropisk frukt och kryddor. Elegant lång 
avslutning. Sierra Milenario Extra Añejo 
framställs till 100% av blå agave som 
växer på över 2000 meters höjd i Jalisco-
regionen.

Volym: 70 cl. Artikel: 8807301

Tequila Sierra

Tequila är ett destillat av jäst saft från agave som 
till skillnad från gängse uppfattning inte är en kaktus. 
Dess exakta art och ursprung är ständigt under 
diskussion men till utseendet påminner den om en
yuccapalm. Enligt mexikansk lagstiftning måste tequila 
vara gjort på minst 51% av saft från agave, och den 
måste ha odlats i distriktet Jalisco. Ursprung och 
produktion är strikt kontrollerat av Consejo Regulador 
del Tequila D.O. Enbart destillerier som fogar sig 
efter detta strikta regelverk kring kvalitet och ursprung 
är berättigade sitt individuella kontrollnummer 
— ”Número de Origen Mexicano” och ”Denominación 
de Origen Tequila”. Sierra Tequila är ett av de största 
tequilamärkena på den europeiska marknaden.



15

Père Magloire 
VSOP

Père Magloire  
12 YO

Frankrike
Alkoholhalt: 40 %

Frankrike
Alkoholhalt: 40 %

Père Magloire VSOP är en stiltypisk 
calvados med en stram och tydlig 
äpplighet. En utmärkt calvados 
för den som vill stifta bekantskap med 
den berömda äppelspriten. Den är också 
en förträfflig avec och används ofta som 
drinkbas av bartenders över hela världen.

Volym: 50 cl. Artikel: 8633102

Till Père Magloire 12 YO används 100 
procent äpplen från Normandie och under 
den långa lagringen ligger den uteslutande 
på franska ekfat. Père Magloire 12 YO är 
en högklassig calvados som serveras på 
bättre barer och restauranger över hela 
världen.

Volym: 50 cl. Artikel: 25002

Père Magloire  
Mémoire XO

Frankrike
Alkoholhalt: 40 %

Père Magloire Mémoire XO är en 
calvados som gör ett närmast cognaslikt 
första intryck. Det är en kaffedryck 
och en efterrättsdryck som också fungerar 
alldeles förträffligt till söta desserter, 
eller att i all enkelhet till en cigarr. 
Det är också en utmärkt avec.

Volym: 70 cl. Artikel: NG15122

Père Magloire  
XO

Frankrike
Alkoholhalt: 40 %

Père Magloire XO är en calvados som  
gör ett närmast cognacslikt första intryck. 
Det är en kaffe- och efterrättsdryck som 
fungerar alldeles förträffligt till söta  
desserter, eller att i all enkelhet hälla  
över en vaniljglass.

Volym: 50 cl. Artikel: 8012402

Calvados

Calvados Père Magloire

Det finns ingen dryck som är lika mycket Frankrike 
som calvados. Bruket att dricka calvados till maten, 
under maten, efter maten, och till och med till frukosten 
för att få fason på dagen, är mycket vanligt hos 
såväl äppelbönder i Normandie som i de mondäna 
salongerna i Paris. Företaget som producerar 
Père Magloire heter Debrise Dulac och grundades 
redan 1821. Redan från början var målsättningen 
att producera Frankrikes bästa calvados. Företaget 
är familjeägt och ligger i Pont l’Eveque, i hjärtat 
av Calvados Pays d’Auge, där merparten av 
de bästa äppelodlingarna finns. Père Magloire är 
världens största calvadosmärke och hela 70 procent 
av produktionen exporteras.
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Rémy Martin  
1738 Accord Royal

Rémy Martin  
VSOP Mature Cask Finish

Rémy Martin 
XO Excellence

Frankrike
Alkoholhalt: 40 %

Frankrike
Alkoholhalt: 40 %

Frankrike
Alkoholhalt: 40 %

Rémy Martin 1738 uppmärksammar 
en milstolpe i familjen Rémys historia. 
Året då familjens cognac erhöll rätten 
att bära kung Ludvig XVs sigill. I ålder 
ligger den mellan VSOP och XO och har 
blandats av cognac som lagrats mellan 
fyra och tjugo år. Blandningen av ungt och 
gammalt gör detta till en mycket intressant 
cognac som förenar det unga destillatets 
fruktiga fräschör med komplexiteten och 
strävheten hos en XO.

Volym: 70 cl. Artikel: 5214201

Med rötterna långt tillbaka i Cognacs 
tidiga historia är Rémy Martin en 
fransk kronjuvel som räknas till ett av 
de fyra stora cognacshusen. Rémy Martin 
VSOP är världens mest sålda VSOP. 
I Cask Finish-versionen kommer 100 
procent av druvorna från de främsta 
gårdarna i Grande och Petit Champagne. 

Volym: 70 cl. Artikel: 17201

Rémy Martin 
Louis XIII

Frankrike
Alkoholhalt: 40 %

Louis XIII är en cognac som egentligen 
bara kan jämföras med sig själv. Det finns 
cognac som är så gammal och exklusiv 
att den går vid sidan av all annan cognac 
och som närmast är att betrakta som ett 
värdefullt konstverk. Rémy Martin Louis 
XIII är ett sådant konstverk där hantverk 
och skönhet in i minsta detalj format en 
produkt som är unik i världen.

Volym: 70 cl. Artikel: 8012701
Volym: 150 cl. Artikel: NG15033

Rémy Martin XO Excellence är en av 
cognacindustrins mest respekterade  
buteljeringar. Den tillverkas uteslutande  
av vin från Grande Champagne och  
Petite Champagne, som är de distrikt som 
anses ge det allra förnämsta destillatet. 
Efter att långsamt ha destillerats två  
gånger i en traditionell Potstillpanna  
lagras eau-de-vien på fat av Limousine-ek  
i upp till 37 år.

Volym: 70 cl. Artikel: 8010101

Cognac 
& Brandy
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St-Rémy 
XO

Metaxa *****

Frankrike
Alkoholhalt: 40 %

Grekland
Alkoholhalt: 38 %

St-Rémy XO är en elegant och  
storslagen brandy i ett angenämt 
prisläge. Den kan njutas som den är, 
gärna med is, eller användas i drinkar 
där brandy, eller för all del cognac 
ingår, som i Sidecar, Old fashioned 
eller i Sazerac. St Rémy XO förenar 
fruktig och ung eau-de-vie med 
komplexiteten hos exklusivt och 
gammalt druvdestillat.

Volym: 70 cl. Artikel: 5500001

Metaxa***** är en gulbrun druvig och 
kryddig brandy med toner av vanilj, 
vitpeppar och läder. Det var i Pireus som 
Spyrus Metaxa och hans bröder började 
experimentera med att utveckla en helt ny 
spritsort. Snart spred sig ryktet om bröder-
na Metaxa bland 1800-talets atenare och 
den nya drycken fick ett stort genomslag.

Volym: 70 cl. Artikel: 8610001

St-Rémy 
Authentic VSOP

Frankrike
Alkoholhalt: 36 %

St-Rémy Authentic VSOP är en ovanligt 
smakrik och komplex brandy med en  
tydlig vinkaraktär. St-Rémy kommer från 
byn Machecoul i Loiredalen i Frankrike 
där ett litet destilleri grundades 1886.  
I dag är St-Rémy Autentic världens mest 
prisbelönta och mest säljande brandy.

Volym: 70 cl. Artikel: 37401
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Grekland
Alkoholhalt: 38 %

Pisco Capel

Chile
Alkoholhalt: 35 %

Pisco Capel är ett vindestillat från  
norra Chile som började produceras redan 
på 1700-talet. Piscos aromatiska karaktär 
kommer från druvorna och det varma 
klimatet. Pisco har en aromatisk, oljig  
doft i lätt druvig stil (muskat).

Volym: 70 cl. Artikel: 8660501

Övrig sprit
Ouzo 12

Ouzo 12 har en vattenklar färg. 
Doften är stor och generös med  
en typisk ouzokaraktär av anis och  
kryddor. Söt och intensiv smak 
av stjärnanis och kryddor.

Volym: 35 cl. Artikel: 79202

Ouzo 12

Ouzo 12 tillverkas fortfarande enligt grundreceptet  
från 1880-talet och framställs av en mängd olika 
kryddor och örter som tillsammans bildar en harmonisk 
arom och smak. Den destilleras två gånger i enkel-
pannor s.k. Pot Stills. Idag används 16 olika pannor 
som ger olika smaker och komplexitet till den färdiga 
Ouzo 12. Ingredienserna är vatten, alkohol framställt 
från sockerbetor, fänkål, anisfrö, stjärnanis, karde-
mumma, muskotnöt, kanel och socker (max 30 gram 
per liter). En viktig del i ouzo är det aromatiska 
ämnet anethol. Det är detta som gör att ouzon blir 
grumlig när man blandar den med vatten. 
Anethol finns naturligt i fänkål och anis.
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Skotsk
malt-
whisky

Balvenie  
Doublewood 12 YO

Speyside
Skottland
Alkoholhalt: 40 %

Balvenie Doublewood förenar det bästa 
från två smakvärldar. De amerikanska  
faten som tidigare har innehållit bourbon-
whisky gör den mild och rund i smaken, 
medan slutlagringen på sherryfat tillför 
djup och kryddighet. En bättre allround-
whisky är svår att finna i jämförbar ålder. 
Söt och mild smak av apelsin och citrus, 
kanderade mandlar och svarta vinbär.

Volym: 70 cl. Artikel: 1047701

Balvenie  
Caribbean Cask 14 YO

Speyside
Skottland
Alkoholhalt: 43 %

Balvenie Caribbean Cask har lagrats 
i drygt 13 år på amerikanska ekfat 
och därefter i niomånader på fat som 
tidigare innehållit västindisk rom, 
resultatet är en mycket len, njutbar 
och harmonisk Balvenie.

Volym: 70 cl. Artikel: 8528801

Ailsa Bay

Lowland
Skottland
Alkoholhalt: 48,9 %

Ailsa Bay är ett skotskt destilleri som 
nu presenterar sin första single malt.  
Namnet och inspirationen kommer 
från ön Ailsa Craig belägen i havet  
utanför Skottlands kust. Resultatet  
är en single malt med tydlig balans  
mellan sötma och rök.

Volym: 70 cl. Artikel: 8518001

Balvenie  
Twenty Five 25 YO

Speyside
Skottland
Alkoholhalt: 48 %

Balvenie Distillery skapar en av Skottlands 
mest prestigefulla whiskyserier och kallar 
den Rare Marriages, och rara giftermål är 
sannerligen vad det handlar om. I serien 
ingår exklusiva fatmöten från Balvenies 
ålderstunga lagerhus. Först ut i raden av 
lyckliga äktenskap är Balvenie Twenty Five 
som bjuder på de klassiska och eftertrak-
tade Balveniesmakerna där vanilj, syltad 
ingefära och flytande ljunghonung blom-
mar ut i doft och smak.

Volym: 70 cl. Artikel: NG21086

Balvenie  
Portwood 21 YO

Speyside
Skottland
Alkoholhalt: 40 %

Balvenie Portwood 21 YO är en rik  
och kraftfull whisky som har blivit  
ett flaggskepp i whiskyvärlden. Smak  
av torkade aprikoser, russin, brittisk  
marmelad, mandel och nougat.  
Eftersmaken är komplex, mycket fruktig 
och har en behaglig knappt skönjbar 
rökslinga.

Volym: 70 cl. Artikel: 8555301
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Balvenie 
The Week of Peat 14 YO

Speyside
Skottland
Alkoholhalt: 48,3 %

En vecka varje år arrangeras The Week 
of Peat – ett projekt där destilleriet, 
för att tillverka nya smaker i sin whisky-
produktion, endast använt sig av malt 
där rökigheten kommer från den glödande 
torven. Som ett resultat kan Balvenie 
idag stoltsera med en ny whiskytappning 
med stillsam torvig doft och toner av 
honungskex och malt. Smaken är sammets-
lent mjuk, torvig, väl balanserad rök i lätt 
citrus, ekig vanilj och varm ljunghonung.

Volym: 70 cl. Artikel: 4095601

Balvenie  
The Edge of 
Burnhead Wood 19 YO

Speyside
Skottland
Alkoholhalt: 48,7 %

Balvenie The Edge of Burnhead Wood 
är ett experiment inspirerat av äldre tider, 
då man brukade torka malten genom 
att plocka den blommande lilafärgade 
ljungen runt destilleriet och bränna 
den i kölnan. Resultatet är är en mycket 
speciell och elegant ”ljungwhisky” med 
fruktiga smaker  ovanpå lager av citrus 
och kryddor. Där finns också en behaglig 
sötma och en torr stillsam ek.

Volym: 70 cl. Artikel: 4082401

Balvenie  
The Sweet Toast of 
American Oak 12 YO

Speyside
Skottland
Alkoholhalt: 43%

The Sweet Toast of American Oak är 
ett spännande experiment med nya 
och smakintensiva fat av amerikansk ek. 
De klassiska Balvenie-smakerna får här 
en rejäl överväxel. En fruktig whisky 
fylld av vanilj, gräddkola och kokos. 
Honungen är tydligare, frukten fruktigare 
och kokosvaniljen omfamnar de kryddiga 
ektonerna med den lilla rostningsröken 
på ett sätt som bara ny amerikansk ek 
kan åstadkomma.

Volym: 70 cl. Artikel: 4045301

Balvenie  
A Day of Dark Barley 26 YO

Speyside
Skottland
Alkoholhalt: 47,8 %

A Day of Dark Barley går tillbaka till den 
regniga sommaren 1992 och ett experiment 
med en batch av svartmalt som används 
till att göra riktigt mörk stout blandades 
med den golvmältade Balvenie-malten. 
Resultatet är en mörkt gyllenbrun whisky 
med en lätt rökig ekighet. Vaniljtoner, 
honung och mild kryddighet som berättar 
om ålder. Smaken är aningen söt, där 
finns citrustoner, apelsin, mild kanel med 
lite ingefära. Eftersmaken är lång och kvar-
dröjande med ek, vanilj och rostade toner.

Volym: 70 cl. Artikel: 4056701

Balvinie Story Range

The Balvenie Story Range handlar om människor 
och händelser på destilleriet som på olika sätt banat 
nya vägar, testat gränser och fördjupat förståelsen för 
den klassiska whiskyn. Det är fascinerande berättelser 
och smakexperiment från ett av de mest klassiska och 
omtyckta Speyside-destillerierna. I en serie buteljeringar 
hyllas berättelserna, samtalsämnena runt lunch-
bordet och de annorlunda whiskyfaten på destilleriet. 
Först ut var Sweet Toast of American Oak, sedan kom 
A Day of Dark Barley och efter den The Week of Peat. 
Det fjärde kapitlet är The Edge of Burnhead Wood. 
The Balvenie Story Range är en riktig samlarserie 
värd att både spara på och njuta av. 
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BenRiach

I de mörka, svala lagerhusen ligger rader med noga 
utvalda ekfat. Innehållet i faten utvecklas långsamt 
till Speyside Single Malts av allra högsta kvalitet. 
BenRiach har en lång och brokig historia av både 
framgång och motgång. Vem vet, kanske är det just 
vågdalarna som utvecklat destilleriet till vad det är 
idag. Här finns det det naturligt mjuka vattnet och 
de fantastiska pagodliknande destillationspannorna. 
Men den största förklaringen bakom den unika 
och komplexa smaken hos en whisky från BenRiach 
finns nog att hitta i personalens kunskap, 
noggrannhet och känsla

BenRiach  
The Original Ten

Speyside
Skottland
Alkoholhalt: 43 %

BenRiach The Original Ten är en klassisk 
Speysidewhisky med en varm fruktig 
karaktär, milda söta toner och en mycket 
lätt maltig rökighet. I många smaknoter 
nämns torkade aprikoser, vanilj, äpple och 
persika. Dessa fruktiga toner förekommer 
ofta i Benriachs whisky, men sällan lika 
tydligt som här.

Volym: 70 cl. Artikel: 8588601

Benriach  
The Smoky Ten

Speyside
Skottland
Alkoholhalt: 46 %

BenRiach The Smoky Ten är mycket 
rökigare än det vi vanligen träffar på 
hos whiskysorterna från Speyside och en 
återgång till den ursprungliga stilen som 
en gång tillverkades här på Speyside. 
Den lagras minst 10 år och traditionalister 
hävdar att det är då den optimala balansen 
mellan den bittersöta torven och ekfaten 
infunnit sig. Denna sällsynta Single Malt 
har underbara toner av torvrök som är 
smart kombinerade mot en bakgrund av 
fruktighet, blommighet och tilltalande ek.

Volym: 70 cl. Artikel: 8560001

BenRiach  
The Smoky Twelve

Speyside
Skottland
Alkoholhalt: 46 %

Benriach The Smoky Twelve är en smak-
upplevelse för alla vänner av rökig whisky. 
Rökig whisky från Speyside är mycket 
ovanligt. Den gräddiga och fruktiga 
citrusröken visar upp en gammaldags 
och intressant whiskystil, olik den som 
exempelvis produceras på Islay. Marsala-
faten bidrar dessutom med gräddiga 
vinösa toner som gör The Smoky Twelve 
till en mjuk, nästan fruktig whisky.

Volym: 70 cl. Artikel: 8188901

BenRiach  
The Twelve

Speyside
Skottland
Alkoholhalt: 46 %

Benriach The Twelve – Three casks matu-
red är en komplex och fruktig whisky i en 
plånboksvänlig prisklass. Den får karaktär 
och fruktig fyllighet från riktigt smakrika 
sherryfat och dessutom från ovanliga port-
vinsfat. Det är en whisky med djup och 
karaktär som bäst avnjuts med några drop-
par vatten. De söta tonerna från vinfaten 
gör den också till en utmärkt avec eller en 
dessertwhisky efter en bättre måltid.

Volym: 70 cl. Artikel:  8535801
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Bruichladdich 
Port Charlotte Heavily Peated 10

Islay
Skottland
Alkoholhalt: 50 %

Bruichladdich 
tillfälliga lanseringar 

Årligen släpps ett tillfälligt 
sortiment av produkter som 
experimenteras fram på 
Bruichladdichs destilleri. 
Bland dessa hör Octomore 
som görs i små vintageserier 
och räknas som världens 
rökigaste whisky samt 
The Organic 2010 som 
destillerades av 100 % 
ekologiskt orökt malt. 

Port Charlotte Heavily Peated 10 är 
Bruichladdichs tolkning av traditionell 
Islaywhisky. Doften har typiska havstoner 
i kombination med ek, torv och rök. Där 
kommer också maltiga inslag, karamell, 
vaniljkola och nötighet. Smaken är 
påtagligt rökig med en tydlig torvighet 
som omfamnar fruktiga och söta toner. 
Där finns kokos, mer vanilj och en mjuk 
mycket lång och elegant eftersmak med en 
torr rökslinga som sakta tonar av.

Volym: 70 cl. Artikel: 8061601

Bruichladdich
Scottish Barley

Islay
Skottland
Alkoholhalt: 50 %

Scottish Barley är ingen klassisk 
Islaywhisky såsom vi lärt känna den 
tunga rökiga whisky från ön. 
Detta är snarare dess motsats, snäll 
och  fruktig. I doften finns melon 
och mango, syltade bär, en liten 
torvighet, och honung.

Volym: 70 cl. Artikel: 8533601

Bruichladdich

Bruichladdich grundades 1881 och har gjort sig 
känt som Skottlands mest innovativa destilleri 
med mängder av nyskapande buteljeringar och 
egna tillverkningsmetoder. Bruichladdich jobbar 
efter konceptet ”Terroir matters” där destilleriets 
DNA bygger på whiskyns ursprung; all korn som 
används i whiskyn är uteslutande från Skottland, 
buteljering och lagring sker på Islay och vid 
buteljering används endast Islay Spring Water. 
Bruichladdich tillverkar tre huvudtyper av 
whisky; orökt Bruichladdich, rökig Port Charlotte 
och mycket hårt rökt Octomore. 

Aktuellt sortiment
Vi erbjuder exklusiva 
utgåvor och årgångar 
från Bruichladdichs. 
För dagsaktuellt sortiment, 
kontakta en säljare 
eller titta i vår prislista.
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Än i dag sätter Majoren sin prägel 
på whiskyn och med tiden har den 
förstärkts ännu mer. Lättdrucken, 
honungssmakande, inbjudande och 
sofistikerat enkel är Glen Grants 
signum. The Major Reserve är en 
whisky för den som kanske inte är 
en så van whiskydrickare. Den söta 
och blommiga smaken gör den lätt 
att tycka om.

Volym: 70 cl. Artikel: 56601

Glen Grant  
12 YO

Speyside
Skottland
Alkoholhalt: 43 %

Fruktig whisky med inslag av 
gröna äpplen, päron och mandel. 
Komplex smak av fat, malt och 
äppelpaj. Inslag av kola, vanilj och 
äpple men också en liten kryddighet. 
Lång eftersmak.

Volym: 70 cl. Artikel: 47301

Glen Grant

Glen Grant är ett av Skottlands allra mäktigaste 
destillerier och är på många sätt en mans whisky och 
en mans historia. Äventyraren och storviltsjägaren 
James Grant, son till grundaren med samma namn, 
satte under några livfulla decennier en outplånlig 
prägel på sitt destilleri. ”Majoren” som han kallade 
sig, var en man med stark vilja och många infall. 
”Tydlig komplexitet” är ett påstående som du vanligtvis 
inte skulle förknippa med Single Malt Whisky från 
Skottland men samman fattar mycket väl upplevelsen 
av Glen Grant och dess excentriske ägare vars livsverk 
finns att beskåda genom ett besök hos Glen Grant 
och den vackra parken ”Major Grant’s Woodland”.

Glen Grant  
The Major’s Reserve

Speyside
Skottland
Alkoholhalt: 40 %

GlenDronach

GlenDronach grundades 1826 och räknas 
som ett av de äldsta destillerierna i Skottland. 
GlenDronach, som på gaeliska betyder 
”björnbärsdalen” är beläget i den vackra 
Forguedalen i Speyside. Destilleriet är privatägt 
och mycket ompysslat. Enligt många är det 
ett av de mest oförstörda destillerierna och 
produktionen sker i stora drag på samma 
traditionella sätt som det gjordes på 1820-talet. 
Precis som då, är det Sherryfatslagrad Single 
Malt som gör GlenDronach till en mycket 
särpräglad, omtyckt och unik dryck.

GlenDronach 
Original 12 YO

Eastern Highland 
Skottland
Alkoholhalt: 43 %

GlenDronach 12 YO har lagrats i 
kombination på både pedro ximinez- 
och oloroso-sherryfat. Den buteljeras 
vid 43% och har fått sin rika naturliga 
färg från fatlagringen. Rik och fyllig 
whisky med tydlig fatkaraktär. Smak 
av russin och sherry. Avnjutes med 
fördel efter maten – ren, med lite 
källvatten eller on the rocks.

Volym: 70 cl. Artikel: 8689501

GlenDronach 
Peated

Eastern Highland 
Skottland
Alkoholhalt: 46 %

GlenDronach är utan tvekan det mest 
sherrysköna av alla skotska destillerier. 
Inget annat destilleri har en lika 
hårdnackad fatpolicy när det gäller att 
lagra sin whisky på väl indränkta genuina 
sherryfat. Därför är det spännande när 
destilleriet, för första gången i modern 
tid, gör ett avsteg från sin policy och 
presenterar en bourbonlagrad rökig 
whisky med enbart lättare sherrytoner.

Volym: 70 cl. Artikel: 8653901
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Glenfiddich 
12 YO

Speyside
Skottland
Alkoholhalt: 40 %

Glenfiddich 12 YO är den verkliga 
storsäljaren.Det är en av whiskyvärldens
elegantaste whiskysorter med en av
whiskyvärldens elegantaste presentationer.
Ovanpå lager av frukt, med exotiska
toner av mango och papaya finns en
tydlig ek och nötighet som avslutas med
en lång och mjuk eftersmak.

Volym: 70 cl. Artikel: 44001
Volym: 19235 cl. Artikel: NG11042

Glenfiddich

Whiskyn som banade väg och lärde en hel värld att 
dricka singelmalt utanför Skottland. Under 60-talet 
blev Glenfiddich ett begrepp för charterresenärer världen  
över och har sedan dess varit ohotad världsetta.  
Men, det började med en katastrof. 1891 exploderade ett 
konkurrerande destilleri precis när William Grant fått  
upp ångan på sitt nystartade Glenfiddich i Dufftown. 
I samma ögonblick som nyheten om katastrofen nådde 
honom insåg han att efterfrågan skulle öka och i rekord - 
fart byggde han ännu ett distilleri — Balvenie, vägg i  
vägg med Glenfiddich. Både hans affärssinne och hans 
företag har haft enorm betydelse för den skotska whisky-
industrins framgångar och gjort William Grant & Sons  
till världens största familjeägda dryckeskoncern.

Glenfiddich  
Solera 15 YO

Speyside
Skottland
Alkoholhalt: 40 %

Glenfiddich Solera är en whisky med 
många varierade smaker. Man brukar  
säga att den smakar mycket whisky.  
Det mest framträdande är fruktigheten  
och en intensiv kryddighet som övergår  
i maltsötma. En mycket komplex smak 
med skärpa. Äpple, päron, brända  
mandlar, men även kryddor som anis 
och vitpeppar.

Volym: 70 cl. Artikel: 30801

Glenfiddich  
Ancient Reserve 18 YO

Speyside
Skottland
Alkoholhalt: 40 %

Den 18-åriga utgåvan av Glenfiddich 
tillverkas i små numrerade serier.  
Omkring två tredjedelar av de ingående 
faten är amerikanska bourbonfat och  
den resterande delen europeiska sherryfat. 
Smak av torkade äppelringar, höstfrukter, 
plommon och persikor. I eftersmaken  
mer äpple, nästan som torr cider eller 
calvados tillsammans med en lång ekighet.

Volym: 70 cl. Artikel: 8356901
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Speyside
Skottland
Alkoholhalt: 40 %

Glenfiddich  
IPA Experiment

Glenfiddich  
Reserva Rum Cask Finish 21 YO

Speyside
Skottland
Alkoholhalt: 43 %

Glenfiddich IPA Experiment är den 
första utgåvan i en ny serie med innovativa 
fatlagringar. Bakom experimentet står 
Malt Master Brian Kinsman och bryggaren 
Seb Jones vid Speyside Craft Brewery. 
När de båda före detta kemisterna träffades 
började de båda omedelbart diskutera 
hur de kunde samarbeta för att utveckla 
smaker. Resultatet blev en Glenfiddich 
lagrad på IPA-fat.

Volym: 70 cl. Artikel: NG16071

Till Glenfiddich Reserva Rum Cask Finish  
väljs whisky som tillbringat minst 21 
år på bourbon- och sherryfat. Därefter 
slutlagras den under 4–6 månader på fat 
som tidigare lagrat rom från de karibiska 
öarna. Smaken är till en början mjuk och 
len, inlagda persikor, fikon, ingefära, som 
glider över i en pepprigare lång avslutning 
med kryddor och läder.

Volym: 70 cl. Artikel: 8067901

Monkey Shoulder

Skottland
Alkoholhalt: 40 %

Monkey Shoulder är en högklassig 
maltwhisky som kan drickas för att det 
är en god whisky, med is om man vill, 
som drink om man vill, eller i ett tjusigt 
tulpanglas om man så behagar. Det  
ger en komplex, rik och mjuk smakbild 
med en behaglig ek- och vaniljton.

Volym: 70 cl. Artikel: 8583101
Volym: 450 cl. Artikel: NG15093

Glenfiddich 
Fire & Cane

Speyside
Skottland
Alkoholhalt: 43 %

Fire & Cane är något så ovanligt 
som rökig Glenfiddich som slutlagrats 
på romfat. Hårt rökt Glenfiddich har 
i princip aldrig buteljerats och i de 
stora lagerhusen finns inte mycket av 
denna whiskytyp. 

Volym: 70 cl. Artikel: NG19022
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Skotsk
grain
whisky

Girvan 
Patent Still 25 YO

Skottland
Alkoholhalt: 42 %

Generös smak av vaniljkola, 
konserverad frukt, mogna päron, 
apelsin och aprikos. Eftersmaken 
är nästan silkeslen, mjuk och liten 
sötma med en lång ton av kanderad 
mandel och mjuk ek.

Volym: 70 cl. Artikel: 8433301
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Lauder’s  
Finest

Skottland
Alkoholhalt: 40 %

Lauder’s whisky skapades redan 1836 
och är därigenom ett av de äldsta ännu 
existerande varumärkena för skotsk whisky. 
Doften är mjuk med inslag av gräddkola 
och aprikoser. Mild smak med rund och 
knäckig fatkaraktär och toner av gräddkola 
och aprikos.

Volym: 70 cl. Artikel: 45901

Grant’s 
Triple Wood

Skottland
Alkoholhalt: 40 %

Grant’s Triple Wood är en elegant och 
mjuk whisky, som med fördel kan drickas 
som den är eller med lite vatten. Den är 
också mycket populär som drinkbas 
i många berömda whiskydrinkar. Malt-
whiskyn som ingår i Grants blandningar 
kommer i hög grad från Speyside och 
från destillerier som gör mjuk whisky 
med tydlig sötma, vanilj och fruktighet.

Volym: 70 cl. Artikel: 44801
Volym: 150 cl. Artikel: 7844806
Volym: 450 cl. Artikel: 8002908
Volym: 9635 cl. Artikel: NG11045

Skotsk
blended
whisky

Islay Mist  
10 Years

Skottland
Alkoholhalt: 40 %

Islay Mist 10 Years Old är en ovanligt 
karaktärsfull blendwhisky som i smak 
och stil leder tankarna till singelmalt. 
Den eleganta och återhållna rökigheten 
gör den till en snällare upplevelse av 
Islaywhisky. Islay Mist 10 är vad skottarna 
kallar ”a sipping dram”, perfekt efter en 
middag framför brasan med goda vänner. 
Kort sagt en blendwhisky som passar 
de flesta och som visar upp en annan sida 
av Islay.

Volym: 70 cl. Artikel:  8663801

Islay Mist  
The Original Peated Blend

Skottland
Alkoholhalt: 40 %

Islay Mist skapades 1928 av 
Ian Hunter på Laphroaig Distillery. 
Islay Mist The Original Peated Blend 
har en stor, lite söt doft med tydlig 
rökighet och inslag av vanilj. Fyllig 
smak med kraftig rökighet och elegant 
eftersmak.

Volym: 70 cl. Artikel: 45701
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Tullamore D.E.W.
XO Caribbean Rum Cask Finish

Tullamore D.E.W.
12 YO

Tullamore D.E.W.

Irland
Alkoholhalt: 43 %

Irland
Alkoholhalt: 40 %

Irland
Alkoholhalt: 40 %

Mycket smakrik whiskey, ändå mjuk 
och ”krämig” med toner av karameller, 
banan och pomerans. Lång och fruktig 
med kvardröjande smak av farinsocker, 
nötter och vanilj.

Volym: 70 cl. Artikel: 8223901

Tullamore D.E.W. är ett av den irländska 
whiskeyns flaggskepp och i hög grad den 
whiskey som fört den irländska traditionen 
vidare. Tullamore D.E.W. 12 YO är en 
honungslen blandning av trippeldestillerad 
malt- och grainwhiskey. Den höga åldern 
gör att inslaget av ek blir större, smaken 
rundare och eftersmaken längre.

Volym: 70 cl. Artikel: 50501

Tullamore D.E.W. är en blendwhiskey,  
som blandas av fat från fyra upp till  
sju år. Den består av trippeldestillerad 
malt- och grainwhiskey från destilleriet  
i Midleton. Merparten av faten är  
amerikanska bourbonfat, men även  
spanska sherryfat används. Tullamore 
D.E.W. är whiskeyn i originalreceptet  
till Irish Coffee. Enligt konnässörerna 
omöjlig att ersätta med annan whiskey.

Volym: 70 cl. Artikel: 50401
Volym: 1235 cl. Artikel: 52404
Volym: 450 cl. Artikel: 50409

Irländsk
whiskey

Tullamore D.E.W.

Daniel Edmond Williams (1837–1921) kom 
att ge den lilla irländska staden Tullamore världsrykte. 
Han var entreprenörernas entreprenör och gjorde 
Tullamore till ett handels- och whiskycentrum. Under 
hans tid tog den irländska whiskyn en fjärdedel av 
världsmarknaden och han satte stadens namn 
och sina initialer på etiketten – Tullamore D.E.W. 

Visste du att:

Gaeliskans inflytande gör att Irländsk whiskey 
stavas med ey.

Tullamore D.E.W.  ingår i originalreceptet till 
Irish Coffee och omöjlig att ersätta enligt konnässörerna. 
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Wild Turkey 
101 Proof

USA
Alkoholhalt: 50,5 %

Wild Turkey 101 har fått sitt namn av att 
den har en alkoholstyrka på 101 proof 
(50,5 % vol). Whiskeyn blandas i huvud-
sak av 6-, 7-, och 8-åriga fat. När whiskeyn 
töms ur faten har den en alkoholhalt 
på 109 proof (ca 55 % vol). Trots sin höga 
alkoholhalt är whiskyen förbluffande 
mjuk, har en söt och vanilj-len honungs-
sötma med lätta toner av brun farin 
och cigarrtobak.

Volym: 70 cl. Artikel: 8584901

Wild Turkey 
81 Proof Bourbon

USA
Alkoholhalt: 40,5 %

Wild Turkey 81 är en whiskey för den  
som vill prova en traditionell bourbon  
i klassisk Kentuckystil. Mer bourbon än  
så här blir det inte. Det är en smakrik  
whiskey som både kan drickas som  
den är, med en försiktig nedvattning,  
eller användas som drinkbas i berömda 
amerikanska whiskeydrinkar.

Volym: 70 cl. Artikel: 8584201

Amerikansk
whiskey

Wild Turkey 
Rye

Skottland
Alkoholhalt: 40,5 %

Rye Whiskey brukar beskrivas som den 
första amerikanska whiskeyn. Sådan som 
nybyggarna som slog sig ner i det nya 
landet först av allt började destillera. 
Wild Turkey Rye Whiskey är en hyllning 
till denna, den mest ursprungliga av 
amerikanska whiskysorter. Wild Turkey 
Rye har en mycket kraftfull doft av råg 
och kummin, nästan nötig ovanpå en 
elegant frisk ton av gräs och kolad ek. 
Smaken är kryddig, mer kummin, 
fänkål och en angenäm karamellsötma. 
Kryddigheten följer med in i eftersmaken 
som är lång och värmande.

Volym: 70 cl. Artikel:  8550401
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Frukt- & 
bärlikör

Cointreau

Frankrike
Alkoholhalt: 40 %

Cointreau är en omistlig drinkingrediens 
i drinkar som Cosmopolitan och Margaritha 
och många andra klassiker. Cointreau tillverkas 
av 100 % naturliga ingredienser och innehåller 
en speciell blandning av söta och bittra apelsinskal 
för en unik balans av friska och fruktiga toner. 

Volym: 70 cl. Artikel: 60901

Cointreau

Cointreau får sin alldeles speciella bittersyrliga och  
eldiga sötma från mycket noggrant utvalda apelsiner.  
Till stor del kommer dessa från bolagets egna odlingar 
på Haiti. Till skillnad från andra likörer använder 
Cointreau inte bara apelsinfrukten utan även oljor, 
blommor och blad från apelsinträden, vilket sägs vara 
en del av hemligheten. Noggrannheten och omsorgen är 
rigorös. Frukterna handplockas och skalas manuellt, 
där skal från vissa apelsiner torkas i solen medan 
andra genomgår andra processer. Den unika smaken 
är till stor del en följd av maceration, vilket innebär 
apelsinskalen får dra i alkohol där smakerna långsamt 
kommer fram och gifter sig med varandra innan 
essensen så småningom destilleras i kopparpannor.

Grand Marnier 
Rouge

Frankrike
Alkoholhalt: 40 %

Den världsberömda likören 
Grand Marnier är en, av tämligen få, 
drycker som vi kan följa tillbaka till 
platsen där den blandades den allra 
första gången. Året var 1880 och vi 
ska till Louis-Alexandre Marniers 
köksbänk hemma i Neauphle-le-Château, 
en liten by utanför Paris. 

Volym: 50 cl. Artikel: 62402
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Villa Massa  
Limoncello

Italien
Alkoholhalt: 30 %

Stor, generös doft av citronskal 
och färsk citronjuice. Söt, mycket 
frisk och fräsch smak av citrus. 
Villa Massa kan drickas som aperitif, 
från mycket kall (0-gradig) till rums-
varm eller som bas i drinkar, till exempel 
Limoncello Tonica. Dessutom alldeles 
utmärkt som ingrediens i många 
desserter, såsom pajer och glass.

Volym: 50 cl. Artikel: 8623102

Luxardo  
Limoncello

Italien
Alkoholhalt: 27 %

Limoncello är en italiensk specialitet  
som de senaste tio åren vunnit allt 
större popularitet runt om i världen. 
Limoncello från Luxardo utmärker sig 
genom sin mycket intensiva och rena 
citronsmak, och den görs uteslutande 
på solmogna citroner, socker och 
sädessprit, utan tillsatts av aromämnen. 
Limoncello avnjutes iskall efter maten 
eller serverad som en drink on the rocks. 
Det är också mycket gott att hälla en 
skvätt Limoncello på vaniljglass.

Volym: 50 cl. Artikel: 8015102

 

Luxardo  
Maraschino Originale

Italien
Alkoholhalt: 32 %

Tydlig doft av körsbär och bittermandel. 
Söt intensiv smak av körsbärskärnor.  
Ett klassiskt användningsområde för 
maraschino är som smaksättning i frukt-
sallader, uppfriskande i long drinks,  
smakrik i cocktails och i bakverk. Dess-
utom smakar den utmärkt tillsammans 
med italiensk glass.

Volym: 50 cl. Artikel: 8073802
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Frangelico

Holland
Alkoholhalt: 20 %

Frangelico är på många sätt en himmelsk 
dryck, uppkallad efter fransiskanermunken 
Fra Angelico. Frangelico får sin berömda 
karaktär av rostade hasselnötter som 
krossas och långsamt får avge sin smak 
i en destillationsprocess. Hasselnöts-
destillatet smaksätts sedan med ett stort 
antal örter och kryddor där kaffe, kokos, 
vanilj och socker är några av de viktigaste.

Volym: 35 cl. Artikel: 8776602

Nötlikör

Luxardo  
Amaretto di Saschira 

Italien
Alkoholhalt: 28 %

Amaretto är en av de klassiska italienska 
likörer som under efterkrigstiden har  
spridit sig över hela världen. Med sin 
intensiva smak av mandel, måttliga  
alkoholhalt och långa, lena eftersmak har 
den blivit populär bland konsumenter 
på alla marknader. Amaretto di Saschira 
avnjutes kanske allra bäst frappé – med 
mycket krossad is.

Volym: 50 cl. Artikel: 8023202
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Krydd- &
örtlikör

Jägermeister

Det finns ingen lika välkänd och ikonisk likör som 
Jägermeister. Den såg dagens ljus i den pittoreska 
staden Wolfenbüttel i Niedersachsen några mil utanför 
Hannover. Hit kom Wilhelm Mast på 1870-talet. 
Sonen Curt Mast beskrivs som en alkemist och hade ett 
stort intresse för att laborera med smaksättningar och 
började tillverka sprit och blanda likörer. Han ville göra 
en likör som varken var för bitter eller för söt. 1934 blev 
han klar med ett recept han hade experimenterat med 
i flera år. Det var ett komplicerat recept som innehöll 
hela 56 olika komponenter. Dels örter han odlade själv 
eller plockade under sina jaktturer, men också blommor, 
rötter och frukter. Curt Mast var en passionerad jägare 
och gav likören namnet Jägermeister.

Jägermeister
Manifest

Tyskland
Alkoholhalt: 38 %

Jägermeister Manifest är en örtlikör som 
tydligt visar sitt släktskap med klassikern 
med över 56 ingredienser och kryddor 
från hela världen. Fatlagringen är dubblad 
till över 12 månader för att extrahera 
maximalt med smaker.

Volym: 100 cl. Artikel: 8173301N
Volym: 50 cl. Artikel: 8355002

Jägermeister
Scharf

Tyskland
Alkoholhalt: 33 %

Jägermeister Scharf är en iskall shot med 
en explosiv hetta av ingefära. Den baseras 
på samma 56 ingredienser som Jägermeis-
ter och har boostats och balanserats om 
för att skapa en helt ny, unik och intensiv 
karaktär.

Volym: 70 cl. Artikel: 8207201
Volym: 2434 cl. Artikel: NG20093

Jägermeister

Tyskland
Alkoholhalt: 35 %

Jägermeister tillverkas genom så kallad maceration. 
Ingredienserna får dra i sprit i två till tre dagar 
innan likören filtreras och får mogna på stora ekfat 
under ett år. Jägermeister har en tydlig ton av 
apelsinskal, kardemumma och anis. Smaken är söt 
med en balanserad bitterhet. Där finns karamel-
liserat socker, rostade kaffebönor och tobaksblad 
och i en virvlande lång eftersmak toner av russin, 
citrus och en lätt nypande malört.

Volym: 70 cl. Artikel: 74901
Volym: 6032 cl. Artikel: 7010409
Volym: 2434 cl. Artikel: 7010409
Volym: 175 cl. Artikel: 74906
Volym: 300 cl. Artikel: 5771308
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Licor 43

Spanien
Alkoholhalt: 31 %

Den unika smaken, med inslag av vanilj 
och citrusskal, gör att en flaska Licor 43 är 
ett måste i varje välutrustad barhylla. Licor 
43 passar utmärkt att dricka ren med lite 
is, men det som gör den speciell är dess 
mycket stora blandbarhet. Den mjuka och 
komplexa smaken hos Licor 43 har en 
märklig förmåga att smälta ihop med de 
flesta smaker.

Volym: 70 cl. Artikel: 8024401

Licor 43 
Horchata

Licor 43 
Baristo

Spanien
Alkoholhalt: 16 %

Spanien
Alkoholhalt: 31 %

Horchata är Spaniens nationaldryck. 
Den har sitt ursprung i forna Egypten 
där jord-mandeln var en av de 
första grödorna som exporterades. 
Licor 43 Horchata är en laktosfri likör 
som har en söt smak av jordmandel, 
kryddor och citrus från medelhavet. 
Serveras: Kyld, lätt skakad, över is. 

Volym: 50 cl. Artikel: 8003302

Baristo är en elegant och söt likör 
med kaffetoner. Den kan drickas som 
den är tillsammans med is i ett tumbler-
glas, till en söt dessert, till kaffet, glass-
efterrätten eller tiramisun. Den är också 
mycket användbar som drinkingrediens 
i mängder med drinkar där inte minst 
Espresso Martini blivit mycket populär.  

Volym: 70 cl. Artikel: 8494201

Luxardo  
Sambuca dei Cesari

Italien
Alkoholhalt: 38 %

Drick Sambuca i ett likörglas med tre 
rostade kaffebönor flytande på toppen 
(det sägs att de tre kaffebönorna är en 
symbol för kärlek). Tänd på likören och 
du får en idealisk avslutning på måltiden
 i äkta italiensk anda. Släck lågan och 
avnjut den värmda drycken!

Volym: 50 cl. Artikel: 8006602

Drambuie

Skottland
Alkoholhalt: 40 %

Drambuie är både en unik dryck att njuta 
som den är, eller med en isbit, som drink efter 
middagen, till kaffet, eller för en stunds 
kontemplation. Drambuie är en stilbildare 
bland whiskylikörer och en ytterst användbar 
ingrediens i många cocktails och longdrinks.

Volym: 50 cl. Artikel: 75402



MAKERS OF MIXERS WITH
NAT URAL FL AVOURS
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Shake-It 
Lime Juice

Shake-It 
Mango

Shake-It Mixer 
Strawberry

Danmark
Alkoholhalt: 0 %

Danmark
Alkoholhalt: 0 %

Danmark
Alkoholhalt: 0 %

Lime är kanske det viktigaste tillbehöret 
i alla barer, med limejuice kan man skapa 
några av historiens mest uppskattade 
drinkar som Mojitos, Mules, Gimlets, 
Margaritas och många, många fler. 
Med Shake-It Lime Juice får du enkelt 
möjligheten att göra mängder av drink-
klassiker med eller utan alkohol.

Volym: 50 cl Artikel:  HJ20111 Mango är kanske den mest kungliga av 
alla tropiska frukter, med Mango kan man 
trolla fram mängder med goda drinkar. 
Shake-It Mango är den enkla genvägen 
om du vill göra härliga exotiska drinkar 
med tropiska smaker som exempelvis en 
Mango Daiquiri, Mango Mojito Cocktail 
eller andra rombaserade drinkar. 
Du kan också snabbt och enkelt trolla 
fram goda alkoholfria drinkar och 
cocktails med hjälp av Shake-It Mango.
 
Volym: 50 cl Artikel: HJ20112

Jordgubbar är antagligen vårt mest 
älskade bär, men det är inte alldeles enkelt 
att få in jordgubbsmak i drinkar, saft 
och andra sammanhang utan att det blir 
syntetiskt. Med Shake-It Strawberry fångar 
du den naturliga smaken av mogna jord-
gubbar och kan enkelt använda den till 
eleganta och sommarfriska drinkar både 
med och utan alkohol. Prova till exempel 
att göra en egen Sangria, den ombesjungna 
klassikern Strawberry Daiquiri eller en 
Frozen Strawberry Margarita.
 
Volym: 50 cl Artikel: HJ20114

Drink-
mixer

Shake-It Mixers

Shake-It är en serie moderna och samtidigt klassiska 
cocktailmixer som skapades i Köpenhamn så sent som 
2020. Kännetecknade för Shake-It är det höga juice-
innehållet och att alla varianter är baseras på naturliga 
smaker. Ingredienserna är frukt och bär, grönsaker 
och växter. Shake-It mixers innehåller ingen alkohol 
och är minst lika bra till alkoholfria, Virgin Cocktails, 
som till klassikerna med vodka, gin, rom och tequila. 
Med Shake-It kan man enkelt mixa eleganta drinkar, 
med eller utan alkohol, men också piffa till ett glas 
bubbelvatten eller addera goda och naturliga smaker 
till smoothies, milkshakes, lemonader och desserter.
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Shake-It 
Grenadine

Shake-It 
Sugar Cane

Shake-It 
Blue Curacao

Danmark
Alkoholhalt: 0 %

Danmark
Alkoholhalt: 0 %

Danmark
Alkoholhalt: 0 %

Grenadine är en omistlig klassiker 
i barer över hela världen. Den intensivt 
djupröda färgen sätter smak och 
elegans åt mängder med berömda 
drinkar som San Fransisco, Rosa 
Pantern, Tequila Sunrise och en lång 
rad andra berömda barklassiker. 
Grenadine är saft av granatäpple och 
kan användas i mängder av drinkar 
med eller utan alkohol.

Volym: 50 cl Artikel:  HJ20113

Shake-It Sugar Cane är den perfekta 
drinkmixern om du snabbt och enkelt 
vill blanda en Mojito, en Caiprinha, 
en Gimlet eller en lång rad andra 
klassiska drinkar med eller utan 
alkohol. Du kan även använda den 
till en alkoholfri Mojito Mocktail.

Volym: 50 cl Artikel: HJ20116

Blue Curacao är en världsberömd och 
uppskattad likör som görs av en bitter 
apelsinsort som växer på den västindiska 
ön Curacao strax norr om Venezuela. 
Den används som smaksättare och 
framför allt för att ge en fantastisk exotisk 
och tropisk färg till mängder av drinkar, 
cocktails och mocktails. Med Shake-It 
Blue Curacao gör du enkelt berömda 
drinkar som klassikerna Blue Lagoon 
och Blue Hawaiian. 

Volym: 50 cl Artikel: HJ20115
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Shake-It 
Rhubarb

Shake-It 
Passion Fruit

Danmark
Alkoholhalt: 0 %

Danmark
Alkoholhalt: 0 %

Rabarber är en av våra allra mest 
omtyckta grönsaker, men den speciella 
sötsyrliga och fullständigt unika smaken 
är svår att få med hjälp av juicer och 
likörer. Med Shake-It Rhubarb trollar 
du enkelt fram smakerna av en lyxig 
rabarberpaj med knäckiga vaniljtoner i 
drinkar och cocktails. Prova till exempel 
att göra en gindrink som Rhubarb 
Collins, eller en romvariant med basilika 
som Rhubasil Rickey. Shake-it Rhubarb 
är utmärkt till drinkar och bål, med 
eller utan alkohol.

Volym: 50 cl Artikel: HJ20118

Passion Fruit är en av våra allra mest 
omtyckta exotiska frukter. Med den 
speciella sötsyrliga och fullständigt 
unika smaken trollar du enkelt fram 
lyxig och tropiska i drinkar och cocktails. 
Shake-it Passion Fruit är utmärkt till 
en Tropical Cooler och drinkar som 
Passion Fruit Mojito eller Passion Fruit 
Martini.

Volym: 50 cl Artikel: HJ22091
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