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Mumm Millésimé 2013
Nr 1050011 – 429,10 kr

Perrier-Jouët Belle Epoque Blanc de Blancs 2006
Nr 1050420 – 2.866,90 kr

Perrier-Jouët Belle Epoque Vintage 2012
Nr 1050515 – 1.329,10 kr

Perrier-Jouët Belle Epoque Rosé Vintage 2012
Nr 1007345 – 2.338,50 kr

Avión Silver Tequila
Nr 1050388 – 517,10 kr

Absolut Elyx
Nr 1050205 – 494,40 kr

The Glenlivet 18 yo
Nr 1017058 – 650,30 kr

The Glenlivet XXV 25 yo
Nr 1050521 – 3449,80 kr

The Glenlivet Archive 21 yo
Nr 1007355 – 1.299,10 kr

Chivas Regal
Gold Signature 18 yo
Nr 1016614 – 610,00 kr

Chivas RegalThe Glenlivet Nàdurra 
First Fill Selection
Nr 1050541 – 453,70 kr 

The Glenlivet Nàdurra Oloroso
Nr 1050371 – 453,30 kr

Royal Salute 21 yo
Nr 1007349 – 1.243,30 kr

CHAMPAGNE TEQUILA & VODKA

SUPER PREMIUM

WHISKY

The Glenlivet Archive 21 yo
Nr 1007355 – 1.299,10 kr

The Glenlivet Nàdurra 
First Fill Selection
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Martell VS Single Distillery
Nr 1050518 – 309,80 kr 

Martell Cordon Bleu
Nr 1016815 –  1.146,50 kr 

L’Or de Jean Martell
Nr 1050010 – 22.236,80 kr

Martell VSOP Red Barrel
Nr 1050577 – 450,50 kr

Martell Single Estate
Nr 1050464 –  1.892,10 kr

Martell XO
Nr 1016853 – 1.437,00 kr

Beefeater 24
Nr 1050399 – 265,40 kr

Beefeater Burrough’s Reserve
Nr 1050214 – 767,50 kr

Havana Club Unión
Nr 1050332 – 2.822,70 kr 

Havana Club Selección de Maestros
Nr 1050043 – 364,10 kr 

Havana Club Máximo Extra Añejo
Nr 1007295 – 10.820,10 kr

Pacto Navio
Nr 1050683 – 352,40 kr

ROM

SUPER PREMIUM

GIN

COGNAC

Plymouth Sloe Gin
Nr 1050510 – 217,80 kr

Plymouth Gin
Nr 1050109 – 303,10 kr

Monkey 47 Gin
Nr 1050457 – 357,30 kr

Monkey 47 Sloe Gin
Nr 1050472 – 318,70 kr

Malfy Gin Originale
Nr 1050681 – 351,70 kr

Malfy Gin Con Limone
Nr 1050679  – 351,70 kr

Malfy Gin Rosa
Nr 1050680 – 351,70 kr

Malfy Gin Con Arancia
Nr 1050678  – 351,70 kr



KATEGORI  |  LAND BRAND
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SVERIGE  |  VODKAABSOLUT VODKA

Absolut Vodka
Nr 1002033 – 203,00 kr 70cl 12/kolli
Nr 1002031 – 107,20 kr 35cl 12/kolli
Nr 1002026 – 212,50 kr 12x5cl 10/kolli

Ursprungsland Sverige
Alkoholhalt 40%
Doft Ren doft med inslag av 
säd och en liten citruston.
Smak Rik, rund och mjuk 
med karaktär av bröd.

Varje droppe Absolut produceras i 
Åhus. Vetet som växer i Skåne ger 
Absolut dess mjuka sädeskaraktär.
Absolut görs av höstvete eftersom 
många hundra års erfarenhet har
visat att höstvete är den idealiska 
vetesorten för kvalitetsvodka.

SUPER PREMIUM

Absolut Elyx
Nr 1050659 – 494,40 kr 70cl  6/kolli
Nr 1050660 – 733,60 kr 100cl  6/kolli 
Nr 1050323 – 1.202,50 kr 150cl  1/kolli
Nr 1050324 – 2.207,40 kr 300cl  2/kolli

Ursprungsland Sverige
Alkoholhalt 42,3%
Doft Fyllig med subtila inslag av
blommiga och fruktiga toner.
Smak En elegant, väl avrundad arom 
som ger en silkeslen känsla och en 
mjuk eftersmak.

Gjord på vete från den familjeägda 
gården Råbelöf i Skåne och vatten 
från den underjordiska källan i Åhus. 
Produktionen sker i liten skala enligt 
gammal hantverkartradition i en 
kopparkolumn kallad Column. 
Avnjuts gärna on-the-rocks.

Absolut Lime
Nr 1050485 – 214,00 kr 70cl 12/kolli

Ursprungsland Sverige
Alkoholhalt 40%
Doft Mycket frisk med distinkta 
noter av färskpressad lime följt av 
enkomplex fruktighet från limeskal.
Smak Len, fyllig och frisk med fruktiga 
toner, lätt syrlighet och en naturlig 
sötma.

Absolut Lime är en mycket frisk och 
fruktig vodka med distinkta toner av 
färskpressad limefrukt.

Absolut Citron
Nr 1002045 – 214,00 kr 70cl 12/kolli

Ursprungsland Sverige
Alkoholhalt 40%
Doft Ren doft med tydlig karaktär 
av citron.
Smak Fruktig och smakrik med 
tydlig karaktär av citron, lime och 
med viss sötma.

Lanserades 1988. Gjord endast av 
naturliga råvaror. Inget socker tillsatt. 
100% naturliga citrusaromer ger de 
klassiska drinkarna en ny dimension.

Absolut Peppar
Nr 1002020 – 157,80 kr 50cl 12/kolli

Ursprungsland Sverige
Alkoholhalt 40%
Doft Aromatisk, komplex och kryddig.
Smak En kombination från olika
pepparfrukter, bland annat grön
jalapeñopeppar.

Lanserades 1986 och är den första 
smaksatta Absolutvodkan. Kockarnas 
bäste vän vid såväl klassisk gravning 
av fi sk som i asiatiska wokgrytor. 
Den djärve blandar heta drinkar 
att njutas före eller efter maten.

Absolut Kurant
Nr 1002038 – 214,00 kr 70cl 12/kolli

Ursprungsland Sverige
Alkoholhalt 40%
Doft Aromatisk doft av svarta vinbär.
Smak Frisk och fyllig med utpräglad 
karaktär av svarta vinbär.

Absolut Kurant är gjord på svarta
vinbär, en avlägsen släkting till
vindruvan. Absolut Kurant är en unik 
svensk vodkasmak och en hyllning
till det svenska i varumärkets rötter.

Absolut Pears
Nr 1007029 – 214,00 kr 70cl 12/kolli

Ursprungsland Sverige
Alkoholhalt 40%
Doft Tydlig doft av mjuka päron.
Smak Av mogna päron, en lång och 
fruktig eftersmak samt viss sötma.

Absolut Pears är som övriga
medlemmar i Absolutfamiljen 
tillverkad av naturliga råvaror, utan 
tillsatt socker eller sötningsmedel. 
Inbjuder till kreativ drinkblandning 
med garanterat resultat.

Absolut Vanilia
Nr 1004938 – 214,00 kr 70cl 12/kolli

Ursprungsland Sverige
Alkoholhalt 40%
Doft Stor, ren doft med tydlig 
karaktär av vanilj och smörkola.
Smak Smaksatt med äkta vanilj 
från Madagaskar. Fyllig, aromatisk 
karaktär av vanilj och kola med toner 
av mörk choklad.

Lanserades 2003 och har en lång och 
framgångsrik historia inom segmentet 
smaksatt vodka. Vanilj är en populär 
och omtyckt smak världen över. Den 
är ypperlig i kombination med cola, 
fruktsoda eller ginger ale och passar 
även att blandas i cocktails.

Absolut Raspberri
Nr 1005649 – 214,00 kr 70cl 12/kolli

Ursprungsland Sverige
Alkoholhalt 40%
Doft Ren och välbalanserad doft 
av mogna hallon.
Smak Har samma vilda fylliga och 
intensiva smak som solmogna hallon 
med en fruktig och frisk avslutning.

Lanserades 2004. Gjord endast av
naturliga råvaror. Inget socker tillsatt. 
Passar utmärkt att drickas rent eller 
med is och är perfekt att blanda i 
drinkar.
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SVERIGE  |  VODKAABSOLUT VODKA & RENAT

Absolut Mixt
Cloudberry Apple
Nr 1050487 – 21,40 kr 27,5cl 24/kolli

Ursprungsland Sverige
Alkoholhalt 4,5%
Doft Elegant kombination av 
bärtoner, avrundad fruktighet och 
en mild, behaglig blommighet.
Smak Blandning av färska äpplen och 
mogna, söta hjortron. Äpplet ger en 
fräschör till hjortronen, som blommiga 
noter av nypon med en hint av vanilj. 
Den har en underliggande tannin-
struktur som tillsammans med sötma 
och syrlighet ger produkten en fi n 
balans och komplexitet.

Absolut Mixt
Blueberry Lime
Nr 1050640 – 21,40 kr 27,5cl 12/kolli

Ursprungsland Sverige
Alkoholhalt 4,5%
Doft Uppfriskande kombination av 
söta, nordiska blåbär och färskpressad 
lime med gröna noter av limeskal.
Smak Balanserad sötma och eleganta 
blommiga noter från vilda blåbär
kombinerat med smaken från de syrliga 
och kryddiga tonerna av färsk lime. 
Den har en söt bärighet med tydlig 
syra som ger en elegant och ren fi nish.

Absolut Mixt
Guarana Pineapple
Nr 1050544  – 21,40 kr 27,5cl 24/kolli

Ursprungsland Sverige
Alkoholhalt 4,5%
Doft Fräsch och fruktig sötma
med en underliggande ton av
kola och en elegant bitterhet.
Smak Tydlig smak av guarana
och färsk ananas, med en intensiv 
karaktär av tropiska frukter och
en ton av vanilj. 

Absolut Mango
Nr 1007381 – 214,00 kr 70cl 12/kolli

Ursprungsland Sverige
Alkoholhalt 40%
Doft Aromatisk av mogen mango 
och med inslag av tropisk frukt.
Smak Aromatisk och mjuk med en 
karaktär av mogen mango. Fruktig och 
fyllig med en viss sötma. Avslutningen 
är lång och len med inslag av tropisk 
frukt.

Precis som övriga smaksatta produkter 
från Absolut, innehåller Absolut Mango 
inte något tillsatt socker. God att 
blanda med färsk äppeljuice över is.

Renat Brännvin
Nr 1005901 – 166,50 kr 70cl 12/kolli

Ursprungsland Sverige
Alkoholhalt 37,5%
Doft Ren med inslag av vete och citrus.
Smak Ren, neutral, mjuk och rund 
med inslag av sötma.

Ren, neutral, mjuk och rund med inslag 
av sötma. Renat är ett stycke historia i 
destillerad form med sitt ursprung hos 
den svenske brännvinskungen L.O. 
Smith, som introducerade Sveriges 
första fi nkelfria vodka 1877 – 
“Tiodubbelt renat brännvin”.

Absolut Five
Nr 1007094 – 115,40 kr 5x5cl 12/kolli

Ursprungsland Sverige
Alkoholhalt 40%

Förpackningen innehåller 5 fl askor à 5 cl: 
Absolut Citron, Absolut Lime, Absolut Pears, 
Absolut Raspberri och Absolut Vanilia.

kombinerat med smaken från de syrliga 

Absolut Mixt
Guarana Pineapple
Nr 1050544  – 21,40 kr 27,5cl 24/kolli

Ursprungsland 
Alkoholhalt 
Doft 
med en underliggande ton av
kola och en elegant bitterhet.
Smak 
och färsk ananas, med en intensiv 
karaktär av tropiska frukter och
en ton av vanilj. 

Absolut Mixt 
Raspberry Lemon 
Nr 1050641 – 22,90 kr 27,5cl 24/kolli

Ursprungsland Sverige
Alkoholhalt 4,5%
Doft En elegant arom med en 
kombination av sött solmoget 
hallon och en frisk citruskaraktär, 
samt en grön blommig ton.
Smak Tydliga toner av sött solmoget 
hallon och friska inslag av citrus med 
underliggande torrhet. En elegant 
och mjuk smakupplevelse.



KATEGORI  |  LAND BRAND



Pernod Ricard Sweden   |   57

MEXICO  |  TEQUILAAVION & OLMECA 

Olmeca
Reposado
Nr 1050625 – 256,10 kr 70cl 6/kolli

Ursprungsland Mexiko
Alkoholhalt 38%
Doft Fruktig och söt med toner av 
citrussyra, rökighet och trä.
Smak Söt, stråk av honung med en
lätt ton av rökighet och svartpeppar.

En blandning av äldre ekfats-
lagrad och yngre tequila. Pot still-
destilleringen ger en särpräglat 
mild ochrund smak med komplexa 
frukt- och kryddtoner.

Olmeca
Blanco
Nr 1016907 – 247,40 kr 70cl 6/kolli

Ursprungsland Mexiko
Alkoholhalt 38%
Doft Fräsch med toner av örter,
grönpeppar och citrus.
Smak Mild och rund, något rökig 
med avrundad honungskaraktär.

Olmeca Blanco är en äkta pot still 
Tequila. Den dubbeldestilleras på 
kopparpanna och tappas direkt 
efter destillering. Tillverkningsmetoden 
ger en särpräglat mild och rund smak 
med komplexa frukt- och kryddtoner.

Olmeca
Altos Reposado
Nr 1050625 – 335,50 kr 70cl 12/kolli

Ursprungsland Mexiko
Alkoholhalt 38%
Doft Söt, fruktig och frisk citrus, 
kompletterad med kokt agave, vanilj 
och toner av trä.
Smak Fyllig, med en robust och
trevlig kropp, med inslag av citron, 
agave och vanilj. Träfatskaraktär.

Olmeca Altos Tequila tillverkas alltid 
på 100% blå agave. Altos Reposado är 
en blandning av fem och åtta månader 
lagrad tequila. Till lagringen används 
uteslutande amerikanska ekfat som 
tidigare lagrat bourbon.

Olmeca
Altos Plata
Nr 1050624 – 317,80 kr 70cl 12/kolli

Ursprungsland Mexiko
Alkoholhalt 38%
Doft Örtig, lätt citrondoft med sötma, 
mycket aromatisk och fruktig.
Smak En lätt smak av citronsyra 
och kokt agave. Välbalanserad 
med lång eftersmak.

Olmeca Altos Tequila tillverkas alltid på 
100% blå agave från höglandsområdet 
Los Altos. Istället för att bara använda
mekaniska kvarnar används den 
urgamla tahona-metoden där ett stort 
stenhjul skonsamt pressar agaven.

SUPER PREMIUM

Avión
Silver Tequila
Nr 1050388 – 517,10 kr 70cl 6/kolli

Ursprungsland Mexiko
Alkoholhalt 40%
Doft En frisk doft av rostad agave.
Smak Enastående len med toner av 
grapefrukt, ananas och svartpeppar.

2012 utsågs Avión till världens mest 
välsmakande tequila och den bästa ej 
lagrade vita spriten på San Francisco 
World Spirits Competition.

ROYAL PALOMA MARGARITA
6 cl Olmeca Altos Reposado
3 cl färskpressad limejuice
2 cl agavesyrup
En liten nypa fl ingsalt

Gör så här: Skaka samtliga ingredienser 
med is och sila upp över färsk is i kort glas. 
Garnera med ett limehjul eller en klyfta.

Björn Kje� berg tipsar!
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ALKOHOLFRITT 

Ceder´s Classic
Nr 1050654 – 241,40 kr 50cl 6/kolli

Ursprungsland Sverige
Alkoholhalt 0%
Doft Ren och blommig med inslag 
av enbär och pelargon.
Smak Balanserad och kryddig med 
klassiska giningredienser såsom 
enbär och koriander med inslag 
av exotiska sydafrikanska örter.

ALKOHOLFRITT

Ceder´s Wild
Nr 1050655 – 241,40 kr 50cl 6/kolli

Ursprungsland Sverige
Alkoholhalt 0%
Doft Aromatisk med toner av 
kryddnejlika och ingefära.
Smak Kryddig och spännande 
med kryddnejlika och söt
grapefrukt.

GIN MALFY GIN & CEDER´S

SUPER PREMIUM

Malfy Gin
Rosa
Nr 1050680 – 351,70 kr 70cl 6/kolli

Ursprungsland Italien
Alkoholhalt 41%
Doft En frisk och fräsch doft av 
grapefrukt, rabarber och citrus.
Smak Rik smak av citrus, röd
grapefrukt, ton av anis och en
lång eftersmak av enbär.

Malfy Gin Rosa destilleras av noga 
utvalda örter som enbär, siciliansk
röd grapefrukt, italiensk rabarber,
citron- och apelsinskal, koriander, 
cassia bark (kinesisk kanel),
angelikarot, irisrot och lakritsrot.

SUPER PREMIUM

Malfy Gin 
Originale
Nr 1050681 – 351,70 kr 70cl 6/kolli

Ursprungsland Italien
Alkoholhalt 41%
Doft En fräsch doft av enbär, koriander 
och anis.
Smak Torr med en komplex ton av 
enbär, lakrits, citrus och en gnutta salt.

Malfy Originale har en klassisk stil och 
destilleras på enbär, koriander, cassia 
bark (kinesisk kanel), angelikarot, 
irisrot, apelsinskal, citronskal och 
citroner från kusten. Allt tillsammans 
med friskt källvatten från berget 
Monviso.

SUPER PREMIUM 

Malfy Gin 
Con Limone
Nr 1050679 – 351,70 kr 70cl 6/kolli

Ursprungsland Italien
Alkoholhalt 41%
Doft En nyanserad doft av aromatisk 
citrus till en bakgrund av enbär.
Smak Delikat och fräsch med inslag 
av citron och med en balanserad och 
komplex eftersmak.

Malfy Con Limone destilleras på 
italienska citroner samt italienska 
enbär ihop med koriander, cassia bark 
(kinesisk kanel), angelikarot, irisrot, 
lakritsrot. En klar och tydlig gin med 
stor fräschör.

SUPER PREMIUM 

Malfy Gin 
Con Arancia 
Nr 1050678 – 351,70 kr 70cl 6/kolli

Ursprungsland Italien
Alkoholhalt 41%
Doft Komplex doft av apelsinblomma 
och citrustoner till en bakgrund av 
enbär.
Smak Härlig blodapelsin med friska 
citrussmaker i kombination med örter.

Malfy Gin Con Arancia är en skön 
twist på en traditionell gin. Destilleras 
på bl. a enbär, siciliansk blodapelsin, 
koriander, cassia bark (kinesisk kanel), 
angelikarot, lakritsrot, sicilianska grape-
fruktskal och italienska citronskal.
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BEEFEATER, PLYMOUTH & MONKEY 47 GIN

SUPER PREMIUM

Beefeater
Burrough’s Reserve
Nr 1050214 – 767,50 kr 70cl 3/kolli

Ursprungsland England
Alkoholhalt 43%
Doft Kryddig där vanilj och 
enbär framträder.
Smak Mjuk och komplex 
med tydliga enbärstoner 
och subtila citrustoner.

Ekfatslagrad gin som destilleras
i Beefeaters originalpanna från 
1800-talet. Efter destillering lagras 
Burrough’s Reserve på Lillet fat i tre 
månader före buteljering. En mjuk 
gin med fruktiga ektoner. Ska 
avnjutas rent, lätt kyld eller på is.

SUPER PREMIUM

Beefeater
24
Nr 1050399 – 265,40 kr 70cl 12/kolli

Ursprungsland England
Alkoholhalt 45%
Doft Delikat och välbalanserad där 
enbär och citrus mjukt träder fram.
Smak Finstämd balans mellan citrus 
och enbär.

En super premium gin med 
revolutionerande smak. Desmond 
Payne, världens ledande Master 
Distiller har noggrant valt ut de 12 
ingredienser som ger B24 dess arom-
atiska och runda karaktär. Grapefrukt 
och lapsang-te ger den dess helt 
unika stil.

Beefeater
Pink
Nr 1050547 – 223,60 kr 70cl 12/kolli

Ursprungsland England
Alkoholhalt 37,5%
Doft Tydlig jordgubbsarom.
Smak Mjuka, fruktiga inslag av 
jordgubbar i perfekt kombination med 
klassiska toner av enbär och citrus, en 
välbalanserad modern gin, helt enkelt.

Pink Gin med jordgubbar och annan 
smaksatt lite sötare och lättare gin har 
tagit drink- och dryckesvärlden med 
storm de senaste åren och är idag den 
snabbast växande stilen i ginvärlden.

Beefeater
Gin
Nr 1007361 – 212,00 kr 70cl 12/kolli
Nr 1050449 – 115,90 kr 35cl 12/kolli
Nr 1007362 – 219,30 kr 12x5cl 10/kolli

Ursprungsland England
Alkoholhalt 40%
Doft Kryddig, välbalanserad och
fruktig med en tydlig enbärskaraktär 
och friska citrustoner.
Smak Välbalanserad med kryddighet, 
fruktighet och elegant enbärskaraktär. 
Avslutas torrt, med citrus och enbär.

London Dry Gin är den enda gin 
som fortfarande produceras i London 
enligt receptet från 1820 då Beefeater 
skapades.

SUPER PREMIUM

Plymouth
Sloe Gin
Nr 1050510 – 217,80 kr 70cl 6/kolli

Ursprungsland England
Alkoholhalt 41,2%
Doft Fyllig karaktär av slånbär.
Den är fruktig med toner av körsbär 
och inslag av mandel.
Smak Mild, mjuk och komplex med 
en perfekt balans mellan sött och 
torrt. Eftersmaken är lång och frisk.

Tillverkningen av fruktgin har länge 
varit en tradition på den engelska 
landsbygden. Plymouth Sloe Gin 
tillverkas efter ett anrikt recept 
från 1883.

SUPER PREMIUM

Plymouth
Gin
Nr 1050109 – 303,10 kr 70cl 12/kolli

Ursprungsland England
Alkoholhalt 41,2%
Doft Välbalanserad där citrus 
och enbär samspelar fi nstämt.
Smak Unik mild och mjuk.
Viss sötma, avslutas med en 
långoch torr eftersmak.

Mycket historia - tillverkningen 
startades i ”The Black Friars Distillery” 
i Plymouth,  England, 1793. Destille-
riet som ursprungligen var ett kloster, 
tillhörande Black Friars klosterorden, 
har anor från 1431. Den perfekta 
ginen för en klassisk Martini.

SUPER PREMIUM

Monkey 47
Gin
Nr 1050457 – 357,30 kr 50cl 6/kolli
Nr 1050474 – 303,60 kr 6x5cl 6/kolli

Ursprungsland Tyskland
Alkoholhalt 47%
Doft Kryddig och fräsch.
Smak Kryddig, komplex med 
inslag av enbär, kanel, koriander, 
citrusskal, sandelträ och peppar.

Monkey 47 är en exklusiv gin från 
Schwarzwald i Tyskland. Bland de 47 
olika smakgivarna fi nns både granskott 
och nordiska lingon. Produktionen sker 
i fyra små specialbyggda pannor som 
alla är döpta efter kända apor, Herr 
Nilson är såklart en av dem.

SUPER PREMIUM

Monkey 47
Sloe Gin
Nr 1050472 – 318,70 kr 50cl 6/kolli

Ursprungsland Tyskland
Alkoholhalt 29%
Doft Frisk och fyllig av vilda slånbär.
Smak Balanserad, delikat och silkeslen. 
Noter av mossa och grönt gräs i efter-
smaken men även av mörka bär som 
slånbär, björnbär samt vaniljstång.

Denna slånbärsgin är en riktig Monkey 47, 
men ändå helt annorlunda. Handgjord 
och ofi ltrerad slånbärsgin är unik och 
präglas av både storslagna brittiska 
traditioner och Schwarzwaldursprunget.
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IRLAND  |  WHISKEYJAMESON & MIDLETON

Jameson 
Irish Whiskey
Nr 1050169 - 140,10 kr 35cl 
Nr 1050168 – 255,10 kr 70cl 6/kolli 
Nr 1007267* – 1.504,10 kr 450cl 6/kolli 
Nr 1007268** – 1.553,50 kr 450cl 6/kolli 
Nr 1016672 – 276,40 kr 12x5cl 16/kolli

Ursprungsland Irland 
Alkoholhalt 40% 
Doft Trippeldestillerad whiskey med 
toner av vanilj samt en nötig sherryton 
från faten. 
Smak Mycket mjuk, smakrik och fruktig 
med viss sötma. Lång, sammansatt 
eftersmak med delikat mognadsarom. 
5-7 års lagring på, i huvudsak,  
bourbonfat samt en del sherryfat.

* Utan hållare ** Med hållare

Jameson 
Black Barrel
Nr 1050313 – 333,10 kr 70cl 6/kolli

Ursprungsland Irland 
Alkoholhalt 40% 
Doft Komplexa aromer av exotiska 
frukter som nektariner, aprikos och 
papaya. 
Smak Traditionella toner av rostad  
ek, kryddor och vanilj förstärks av 
krämigt tilltalande inslag av torkade 
frukter. Lagrad i hårt rostade ekfat  
för en rik och lyxig smak.

Jameson 
Caskmates Stout Edition
Nr 1050373 – 284,70 kr 70cl 6/kolli

Ursprungsland Irland 
Alkoholhalt 40% 
Doft Färsk frukt och citrus med  
mild krydda och mjölkchoklad.  
Från de stoutsmaksatta faten kommer 
en mild humlearom och rostad ek. 
Smak Fruktiga toner och en mild  
pot still-krydda med rostad ek och 
choklad i finishen.

Powers 
Gold Label
Nr 1050195 – 219,80 kr 70cl 6/kolli

Ursprungsland Irland 
Alkoholhalt 40% 
Doft Utpräglad pot stillkaraktär. 
Toner av vanilj, peppar och honung. 
Smak Pot still-karaktären dominerar 
med kryddiga toner som balanseras 
av inslag av honung och vanilj. 
Lång eftersmak.

Midleton 
Very Rare
Nr 1016857 – 1.572,50 kr 70cl 6/kolli

Ursprungsland Irland 
Alkoholhalt 40% 
Doft Underbart kryddig och  
honungsdoftande bouquet med  
blommiga toner. 
Smak Komplex smaksensation  
med tydliga toner av honung,  
rostad malt, torkad frukt och  
kryddor. Numrerad och signerad  
av Master Distiller Brian Nation.  
Begränsad tillgång.

Redbreast 12 yo 
Single Pot Still Whiskey
Nr 1016929 – 565,50 kr 70cl 3/kolli

Ursprungsland Irland 
Alkoholhalt 40% 
Doft Fruktig och fyllig med  
honungssötma, ton av sherry  
och ett något pepprigt inslag. 
Smak Len med sötma och rostade 
toner från sherryfat. Lång lagring  
ger mjukhet. Kryddig och lång  
eftersmak med inslag av lakrits  
och sherry.

Redbreast 15 yo  
Single Pot Still Whiskey
Nr 1007273 – 761,30 kr 70cl 3/kolli

Ursprungsland Irland 
Alkoholhalt 46% 
Doft Komplex med balanserad  
fruktighet och krydda. 
Smak Fyllig och komplex med inslag  
av kryddighet, rostade nötter och  
torkad frukt. Lång avslutning med  
toner av bär, vanilj och en trevlig 
kryddighet.
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BALLANTINE’S & CHIVAS REGAL

SUPER PREMIUM

Chivas Regal 
Gold Signature 18 yo
Nr 1016614 – 610,00 kr 70cl 6/kolli

Ursprungsland Skottland
Typ Skotsk Super premium Whisky
Alkoholhalt 40%
Doft Behaglig sötma med inslag av 
frukt.
Smak Mjuk, mogen fruktkaraktär 
och en lätt rökig ton i fi n balans. 
Elegant med viss sötma som 
ligger kvar länge i gommen. 
Master Blender Collin Scott har 
noga valt ut de fat som ingår 
i Chivas Regal 18 YO och 
merparten av faten kommer 
från Longmorn.

Chivas Regal
12 yo
Nr 1007346 – 308,90 kr 70cl 12/kolli

Ursprungsland Skottland
Typ Skotsk Premium Whisky
Alkoholhalt 40%
Doft Härlig med inslag av sötma 
med en djup fruktighet.
Smak Kännetecknas av söta 
honungstoner, rostade nötter
 samt en rund fyllighet.

Ballantine’s
17 yo
Nr 1050477 – 555,80 kr 70cl 12/kolli

Ursprungsland Skottland
Typ Skotsk Blended Whisky
Alkoholhalt 40%
Doft Inbjudande, mild och söt 
med en lätt nyans av rök.
Smak Krämig med lätt antydan 
av rökig fi n balans med honungs-
sötma, vanilj och lite kryddighet.

Ballantine’s
Finest
Nr 1007363 – 216,90 kr 70cl 12/kolli

Ursprungsland Skottland
Typ Skotsk Blended Whisky
Alkoholhalt 40%
Doft Torr, kryddig med 
stor komplexitet.
Smak Elegant, välbalanserad 
och mild. Medelrökig med en diskret 
sötma. Lång, komplex eftersmak.

SUPER PREMIUM

Royal Salute 21 yo
Nr 1007349 – 1.243,30 kr 70cl 6/kolli

Ursprungsland Skottland
Typ Skotsk Super premium Whisky
Alkoholhalt 40%
Doft Söt och fruktig med en 
blommig ton och en subtil rökighet.
Smak Djup, levande med sötma, 
frukt och len nötig kryddighet. 
Mild och subtil rökighet i fi nishen. 
Lång, varm och mycket njutbar.

1953 togs denna super premium 
whisky fram för att hedra drottning 
Elisabeth II:s kröning. Handgjord 
fl aska i porslin. Smaken överträffar 
det mesta i whiskyvärlden. Flaskan 
tillverkas i tre olika färger baserade 
på de brittiska kronjuvelerna.

SKOTTLAND  |  WHISKY

Miltonduff
15 yo
Nr 1050507 – 352,40 kr 70cl 6/kolli

Ursprungsland Skottland
Typ Single malt från Speyside
Alkoholhalt 40%
Doft Blommig och fruktig.
Smak Blommig med en subtil
kanel- och lakritston, mycket 
mjuk med en lång, varm och 
något kryddig fi nish.

Denna nya buteljering är en del 
av en stor nyhet i whiskyvärlden, 
en Single malt-serie från Ballantine’s 
där Miltonduff utgör en mycket 
viktig del.

Glentauchers
15 yo
Nr 1050586 – 400,90 kr 70cl 6/kolli

Ursprungsland Skottland
Typ Single malt från Speyside
Alkoholhalt 40%
Doft Söt citrusfrukt med toner 
av hasselnöt och en blommig 
nyans i bakgrunden.
Smak Mjuk, fruktig munkänsla med 
toner av hallon, svartvinbär och en 
rund maltsötma. Lång och härlig fi nish.

Efter en mycket framgångsrik 
Sverigelansering av Glenburgie 15 
och Miltonduff 15 släpps nu även 
Glentauchers 15 - den tredje whiskyn 
i serien av spännande Single Malt 
från Ballantine’s.

Glenburgie
15 yo
Nr 1050500 – 352,40 kr 70cl 6/kolli

Ursprungsland Skottland
Typ Single malt från Speyside
Alkoholhalt 40%
Doft Mjuk och fruktig med en trevlig 
honungssötma.
Smak Perfekt balanserad med 
toner av röda äpplen, päron, mjuk 
munkänsla och en lång rund fi nish. 

Denna nya buteljering är en del 
av en stor nyhet i whiskyvärlden, 
en Single malt-serie från Ballantine’s 
där Glenburgie utgör en mycket 
viktig del.

Glenburgie 18 yo 
Nr 1050633 – 691,40 kr 70cl 6/kolli

Ursprungsland Skottland
Alkoholhalt 40%
Doft Fyllig och djup fruktighet av 
mogna äpplen, svartvinbär och 
honungssötma.
Smak Mjuk med fyllig fruktighet med 
en elegant och lång fi nish där frukten 
får sällskap av rullande fattoner och 
en lätt kryddighet.

Glenburgie är en av tre huvudkom-
ponenter i Ballantine´s världskända 
blend, och är den fjärde lanseringen 
i serien av Single malts från det 
klassiska whiskymärket. En exklusiv 
Single malt lagrad i minst 18 år som 
erbjuder mer komplexitet till de 
eleganta, fruktdrivna smakerna.
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GLENLIVET

SUPER PREMIUM

The Glenlivet
18 yo
Nr 1017058 – 650,30 kr 75cl 6/kolli

Ursprungsland Skottland
Typ Single malt från Speyside
Alkoholhalt 43%
Doft Blommig och söt.
Smak Mogen med mycket 
honung, nöt- och kryddinslag. 
Exceptionellt lång eftersmak.

Har lagrats på en blandning av 
bourbon- och sherryfat. Kallas för 
”The Balanced and Elegant One”. 
En mycket välbalanserad whisky 
med frukt, inslag av söt apelsin 
och toffee som går mot fi nstämd 
krydda och fattoner i fi nishen.

The Glenlivet
Nàdurra Peated Whisky
Cask Finish
Nr 1050493 – 451,90 kr 70cl 6/kolli

Ursprungsland Skottland
Typ Single malt från Speyside
Alkoholhalt 62%
Doft  Äpplen, citrus och mild rök.
Smak Frukt, vaniljkola och mild rök.
Lång, komplex och något kryddig 
avslutning. Cask Strength. Non Chill 
Filtered. Slutlagrats i fat som tidigare 
använts för kraftigt rökig skotsk 
whisky vilket adderar en aromatisk 
rökighet till The Glenlivets fruktiga 
och mjuka husstil.

Alkoholhalten varierar beroende 
på batch. 

The Glenlivet
15 yo French Oak Reserve
Nr 1007353 – 513,20 kr 75cl 6/kolli

Ursprungsland Skottland
Typ Single malt från Speyside
Alkoholhalt 40%
Doft Lätt, fruktig och elegant 
med toner av malt.
Smak Medelfyllig, fruktig med 
en trevlig kryddighet i fi nishen.

Namnet ”French Oak Reserve” 
kommer från att man använt en 
andel nya franska ekfat så kallade virgin 
oak-fat under lagringen. Detta bidrar 
med härligt gräddiga toner samt en 
fi n krydda och pepprighet. Kallas för
”The Rich and Exotic One”.

SUPER PREMIUM

The Glenlivet
Archive 21 yo
Nr 1007355 – 1.299,10 kr 70cl 3/kolli

Ursprungsland Skottland
Typ Single malt från Speyside
Alkoholhalt 43%
Doft Komplex, djup, blommig
karaktär med fruktiga toner.
Smak Fruktig och blommig sötma 
med mogen karaktär. Komplex, lång, 
len och kvardröjande.

En lyxig single malt med större djup 
efter lång lagring på en blandning 
av bourbon- och sherryfat. Kallas 
”The Mature and Debonair One”.

The Glenlivet Nàdurra 
First Fill Selection
Nr 1050541 – 453,70 kr 70cl 6/kolli

Ursprungsland Skottland
Typ Single malt från Speyside
Alkoholhalt 59,7%
Doft En lockande mix av mjuk 
vaniljfudge och söta mogna päron.
Smak Här får vaniljen och päronen 
sällskap av frestande tropiska toner 
av ananas och mogen banan med 
en övergång till fräscha citrustoner.
Detta är arvtagaren till den ursprung-
liga Nàdurran, lagrad enbart på 
First Fill-bourbonfat med fantastisk 
vanilj i samspel med frukt. Buteljerad 
vid fatstyrka utan kylfi ltrering.

Alkoholhalten varierar beroende 
på batch.

The Glenlivet
12 yo
Nr 1007352 – 352,40 kr 75cl 6/kolli
Nr 1007354 – 388,40 kr 12x5cl 10/kolli

Ursprungsland Skottland
Typ Single malt från Speyside
Alkoholhalt 40%
Doft Fruktig och elegant med 
toner av citrus och viss oljighet.
Smak Medelfyllig, fruktig och generös.

Mjuk och rund. Kallas ”The Smooth 
and Welcoming One” Tropisk frukt 
med ananas som den tydligaste
karaktären och citrus, vanilj och
nötig marsipan i fi nishen.

The Glenlivet
Founder’s Reserve
Nr 1050370 – 313,70 kr 75cl 6/kolli

Ursprungsland Skottland
Typ Single malt från Speyside
Alkoholhalt 40%
Doft Fruktig och blommig med
toner av citrus.
Smak Fruktighet där apelsintoner 
övergår i kanderade äpplen 
med viss sötma och krämighet. 
Välbalanserad med en mjuk fi nish.

En hyllning till grundaren George
Smith och The Glenlivets klassiskt
fruktiga och blommiga husstil.

SUPER PREMIUM

The Glenlivet
Nàdurra Oloroso
Nr 1050619 – 453,30 kr 70cl 6/kolli

Ursprungsland Skottland
Typ Single malt från Speyside
Alkoholhalt 60,5%
Doft Torkad frukt, russin och aprikos
med mjuka toner av kanel och lakrits.
Smak Mjuk och krämig fruktighet 
som drar åt apelsinmarmelad 
och med ett uns av mörk choklad. 
Sötma som övergår i en lång, 
aningen torrare och kryddig fi nish.

Lagras uteslutande på 
”fi rst fi ll” olorososherryfat. 
Cask strengthbuteljering. 
Alkoholhalten varierar beroende 
på batch.

SUPER PREMIUM

The Glenlivet
XXV 25 yo
Nr 1050521 – 3.449,80 kr 70cl 3/kolli

Ursprungsland Skottland
Typ Single malt från Speyside
Alkoholhalt 43%
Doft Mörk choklad och sultanrussin
Smak Fyllig mjuk sötma, torkad 
frukt, nötter och krydda. Lång, rik 
och välbalanserad eftersmak med 
rullande fattoner.

I Skottland pratas det mycket om 
occasion whisky, en whisky för speciella 
tillfällen, och Glenlivet 25yo är en 
buteljering som verkligen passar in på 
denna beskrivning. Med fantastisk doft 
där sherryfaten spelar huvudrollen samt 
rik smak och lång välbalanserad fi nish, 
är det en whisky för speciella tillfällen. 

SKOTTLAND  |  WHISKY
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Scapa Glansa 
Nr 1050495 – 352,40 kr 70cl 6/kolli

Ursprungsland Skottland 
Typ Single malt från Orkney-öarna 
Alkoholhalt 40% 
Doft Söt och fruktig med toner  
av persika, ananas och vanilj  
blandad med mild rök. 
Smak Persika, mogna päron, krämig 
toffee och vanilj i balans med mjuk  
rök som ligger kvar i finishen. 

Den första buteljeringen från Scapa 
med en märkbar rökighet i balans  
med med frukt och sötma. Röken  
kommer från slutlagring i fat som 
tidigare använts för lagring av  
kraftigt rökig skotsk whisky. 

Aberlour 
A’Bunadh
Nr 1050408 – 599,00 kr 70cl 6/kolli

Ursprungsland Skottland 
Typ Single malt från Speyside 
Alkoholhalt 59,6-60,5% 
Doft Mycket aromrik med djupa 
sherryfatstoner och krydda. 
Smak Djup och kraftfull med torkad 
frukt, mörk choklad, krydda och 
sherryfatstoner. Buteljeras på  
fatstyrka och utan kylfiltrering vilket 
bidrar till den fylliga karaktären.

Lagras uteslutande på ”first fill” 
olorososherryfat. Cask strength- 
buteljering. 

Alkoholhalten varierar  
beroende på batch.

Scapa Skiren 
Nr 1050406 – 352,40 kr 70cl 6/kolli

Ursprungsland Skottland 
Typ Single malt från Orkney-öarna 
Alkoholhalt 40% 
Doft Blommig och fruktig med 
päron, citrus och tropiska inslag. 
Smak Mjuk honungsötma och 
fruktiga toner av päron och citrus.

Produceras i numrerade utgåvor  
och lagras uteslutande på  
amerikanska ”first fill” -fat.

Aberlour 
12 yo
Nr 1050048 – 352,40 kr 70cl 3/kolli

Ursprungsland Skottland 
Typ Single malt från Speyside 
Alkoholhalt 40% 
Doft Mjuk och rund med fruktiga  
toner av röda äpplen. 
Smak Körsbärskaraktär och fruktiga 
aromer som balanseras av rik choklad, 
kola, kanel och inslag av kryddighet.

“Double cask matured” på bourbon- 
och sherryfat.

Aberlour 
16 yo
Nr 1050480 – 565,50 kr 70cl 3/kolli

Ursprungsland Skottland 
Typ Single malt från Speyside 
Alkoholhalt 40% 
Doft Rik och torr blommighet  
med inslag av russinaromer och  
kryddig nötighet. 
Smak Mjuk, rik och sötaktig blommig-
het med inslag av plommon och ek.

“Double cask matured” på bourbon- 
och sherryfat.

Strathisla 
12 yo
Nr 1050154 – 313,70 kr 70cl 6/kolli

Ursprungsland Skottland 
Typ Single malt från Speyside 
Alkoholhalt 40% 
Doft Kraftfull frukt och nötig ton. 
Smak Smaken är kraftfull med viss 
krämighet och inslag av nötaktiga 
toner. Lång och härligt maltig efter-
smak med mycket nötter och en del 
behagliga sherrytoner.

Strathisla är norra Skottlands  
äldsta destilleri och dessutom  
Chivas Regals huvuddestilleri.

Longmorn 
16 yo
Nr 1050047 – 642,60 kr 70cl 6/kolli

Ursprungsland Skottland 
Typ Single malt från Speyside 
Alkoholhalt 48% 
Doft Rik frukt med härliga toner  
av vanilj och crème brûlée. 
Smak Mogen frukt och en lyxigt  
mjuk, krämig ton av mjölkchoklad. 
Lång och smakrik finish med frukt och 
kryddighet. Buteljeras utan kylfiltrering.

Aberlour Casg Annamh 
Nr 1050644 – 491,60 kr 70cl 3/kolli

Ursprungsland Skottland 
Typ Single malt från Speyside 
Alkoholhalt 48% 
Doft Aromrik och söt med fruktiga 
toner av apelsin, körsbär, russin  
och en lätt ton av ingefära. 
Smak fruktiga toner med äppel- och 
kanelpaj och mogna persikor som  
balanseras med kryddiga inslag av  
lakrits och kryddnejlika. Lång och smak-
rik finish. Buteljeras utan kylfiltrering.

Casg Annamh betyder ”rare cask” och 
denna buteljering är husstilen trogen 
med sherryfatslagring i fokus och med 
ambitionen att vara den perfekta intro-
duktionen till sherryfatslagrad whisky.

NY DESIGN FÖR SAMTLIGA ABERLOUR!
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Four Roses 
Small Batch
Nr 1050116 – 302,60 kr 70cl 6/kolli

Ursprungsland USA 
Typ Amerikansk Kentucky Straight 
Bourbon 
Alkoholhalt 45% 
Doft Mogen och kryddig med  
viss antydan till ek och karamell. 
Smak Välbalanserad, rund, mogen 
och med inslag av mogna röda bär.

Består av fyra bourbonsmaker  
som Four Roses gör där varje batch 
destilleras och mognar varje år var  
och en för sig. Till de fyra selekterade 
smakerna använder man sedan  
speciellt utvalda fat för att skapa sin 
njutbara och ”sippvänliga” bourbon.

Four Roses Bourbon
Nr 1007358 – 243,00 kr 70cl 6/kolli

Ursprungsland USA 
Typ Amerikansk Kentucky Straight 
Bourbon 
Alkoholhalt 40% 
Doft Delikat, blommig med toner  
av choklad och vanilj. 
Smak Smakrik bourbon med inslag  
av fat, vanilj och choklad. Lagrad  
minst fem år på brända amerikanska 
ekfat vilket ger kraftig eftersmak.

Four Roses 
Single Barrel
Nr 1007360 – 405,80 kr 70cl 6/kolli

Ursprungsland USA 
Typ Amerikansk Kentucky Straight 
Bourbon 
Alkoholhalt 50% 
Doft Delikat, blommig med  
toner av choklad och vanilj. 
Smak Lång, rik och kryddig.

Framtagen av Master Distiller  
Jim Rutledge. Receptet innehåller  
mer råg (35%) än vad som är brukligt 
inom bourbontillverkningen.



KATEGORI  |  LAND
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Martell  
VSOP Red Barrel
Nr 1050577 – 450,50 kr 70cl 6/kolli

Ursprungsland Frankrike 
Alkoholhalt 40% 
Doft Rund och fräsch bouquet med genomgående 
fruktiga toner. Aromer av fräscha gula stenfrukter, 
körsbär och plommon omfamnas av subtila träiga 
inslag. 
Smak Smaken avslöjar samma intensiva fruktiga 
toner av persika och aprikos. De fruktiga  
smakerna framhävs vackert av delikata toner  
av söta kryddor från de röda faten.

Ett så kallat ”rött” fat är en referens till den  
rödaktiga färgen av ett väl lagrat trä, det menas 
med att det har nått sin perfekta mognad för både 
spriten och trät. Dessa tunnor är väldigt värdefulla 
och Martell håller de hemliga för omvärlden.  
Martell VSOP Red Barrel är endast lagrade på  
dessa exklusiva fat för att få fram Martells typiska 
kanderade fruktoner. 

SUPER PREMIUM

Martell 
Cordon Bleu
Nr 1016815 – 1.146,50 kr 70cl 12/kolli

Ursprungsland Frankrike 
Alkoholhalt 40% 
Doft Rund, komplex med kryddiga och blommiga 
toner. Elegant och raffinerad. 
Smak Mjuk och rund med rika frukt- och ekaromer, 
samt en delikat eftersmak som resultat av lång 
lagring. Mogen Grande Champagne ger lång 
eftersmak, Petite Champagne ger finess och Fins 
Bois bidrar med struktur.

En connoisseur-cognac som introducerades 1912. 
Cordon Bleu är lagrad mellan 17-25 år.

SUPER PREMIUM

Martell 
Single Estate
Nr 1050464 – 1.892,10 kr 70cl 12/kolli

Ursprungsland Frankrike 
Alkoholhalt 40% 
Doft En komplex mix av plommon, persika och kan-
derad citron med inslag av vanilj och kryddnejlika. 
Smak Inledningen är smakrik med toner av persika 
som övergår i lätt pepparkaka. Lång avslutning med 
inslag av kanderad citrus.

Cognacen som destillerats och lagrats vid Gallienne, 
husets mest kända destilleri, fångar på bästa sätt 
Martells husstil; mjuk, komplex och balanserad. 

SUPER PREMIUM

L’Or de Jean Martell
Nr 1050010 – 22.236,80 kr 70cl 1/kolli

Ursprungsland Frankrike 
Alkoholhalt 40% 
Doft Frukt, marmelad, citron-  
och apelsinskal, kakao och vanilj. 
Fat och krydda. 
Smak Mjuk och rund som övergår 
i en kraftfull och unik finish där 
toner av ek och krydda blir tydliga.

Denna unika och vackra valvbågsformade flaska 
skapades av den kände franska skulptören  
Serge Mansau. En kraftfullt byggd blandning av 
fruktiga toner från Borderies i kombination med 
krydda och struktur från Grande Champagne.

SUPER PREMIUM

Martell 
XO
Nr 1016853 – 1.437,00 kr 70cl 12/kolli 
Nr 1050121 – 5.772,00 kr 300cl 1/kolli

Ursprungsland Frankrike 
Alkoholhalt 40% 
Doft Krydda och röda bär. Rik frukt,  
fikon, mandel och valnöt. 
Smak Rund, fyllig och fruktig med  
lång och mjuk eftersmak.

Består av en stor del eau-de-vie från 
Grande Champagne vilket bidrar med 
struktur och kraft. Perfekt blandning med 
en rund och elegant stil från Borderies. 
Ett perfekt val för speciella tillfällen.

SUPER PREMIUM

Martell  
VS  
Single Distillery  
Nr 1050519 – 174,00 kr 35cl 12/kolli  
Nr 1050518 – 309,80 kr 70cl 6/kolli 
Nr 1050520 – 321,80 kr 12x5cl 8/kolli

Ursprungsland Frankrike 
Alkoholhalt 40% 
Doft Mild och mjuk med inslag av 
plommon, aprikos och kanderad citron. 
Smak Fruktigt balanserad, rund och söt.

Martell VS SD cognac produceras med 
sprit från ett enda destilleri för en rikare 
upplevelse. 

MARTELL FRANKRIKE  |  COGNAC



ROM |  KUBA HAVANA CLUB

SUPER PREMIUM

Havana Club
Selección de Maestros
Nr 1050043 – 364,10 kr 70cl 6/kolli

Ursprungsland Kuba
Alkoholhalt 45%
Doft Lätt karamell, arrak, 
kryddighet och trä.
Smak Rund och komplex, 
karamell,kakao, kaffe och söt tobak.

För att skapa Seleccion de Maestros 
väljer Havana Club’s Maestro Ronero 
sin fi naste rom och låter den lagras 
vidare i tunnor som ger extra kraftfull 
karaktär. Buteljerad direkt från fat 
för en önskvärd komplexitet. 
Inget under 10 år.

Pacto Navio
Nr 1050683 – 352,40 kr 70cl 6/kolli

Ursprungsland Kuba
Alkoholhalt 40%
Doft Subtil med blommiga nyanser, 
som ger ett första intryck av honungs-
liknande sötma, karamell och vanilj.
Smak Komplext krämig med toner 
av karamell och vanilj samt kanel och 
citrus. Lång, nyanserad eftersmak.

Pacto Navio är en blandning av tio olika 
romsorter utvalda med största omsorg. 
Blandningen slutlagras i tre månader 
på franska Sauternes-fat, vilket är unikt, 
i destilleriet San José de Las Lajas 
utanför Havanna.

Havana Club
Añejo 7 Años
Nr 1016630 – 266,50 kr 70cl 6/kolli
Nr 1007292 – 539,80 kr 20x5cl 10/kolli

Ursprungsland Kuba
Alkoholhalt 40%
Doft Utsökt doft av kakao, vanilj, ceder, 
lätt nyans av söt tobak och tropisk frukt.
Smak Mjuk entré leder vidare till 
komplex välbalanserad mix av kakao, 
vanilj, socker och karamelliserad 
tropisk frukt.

Havana Clubs perfektion à la Don 
Navarro, Maestro Ronero lämnar 
inget åt slumpen. Bara den bästa 
aguardienten används. Lagras på 
nordamerikanska viteksfat i stora 
träkatedraler under minst 7 års tid.

Havana Club
Añejo Especial
Nr 1050338 – 236,50 kr 70cl 6/kolli

Ursprungsland Kuba
Alkoholhalt 40%
Doft En intensiv doft av sockerrör,
mild ek, honung, vanilj och kanel.
Smak Havana Club Añejo 
Especial är en intensiv rom med tydlig 
eftersmak. Likväl behåller den en karak-
teristisk lätthet à la Havana Club rom.

En blandning av rom från olika år-
gångar. Havana Club’s Maestro Ronero 
väljer ut fat med olika lagringstid för 
att ta tillvara på den ljusa rommens 
fräschör i kombination med den mörka 
rommens rondör och fatkaraktär.

Havana Club
Añejo 3 Años
Nr 1007289 – 212,20 kr 70cl 6/kolli
Nr 1050297 – 112,00 kr 35cl 12/kolli

Ursprungsland Kuba
Alkoholhalt 37,5%
Doft Intensiv doft med toner av vanilj, 
karamelliserat päron, banan och 
aningen rökig ek.
Smak Behaglig med inslag av rök, 
vanilj och choklad.

Havana Club 3 Años är en exklusiv 
vit rom som lagrats på ekfat i tre år. 
Oslagbar i cocktails som Daiquiri
och Mojito. Den passar även att
njuta rent.

SUPER PREMIUM

Havana Club
Máximo Extra Añejo
Nr 1007295 – 10.820,10 kr 50cl 1/kolli

Ursprungsland Kuba
Alkoholhalt 40%
Doft Intensiv med balanserade
ektoner, lätt rökighet, subtila toner
av päron, kokos och torkad frukt.
Smak Sammetslen och samtidigt 
robust med inslag av ek, mörk
choklad och vanilj.

Gjord på en blandning av de äldsta 
och fi naste lagrade sorterna av 
aguardient på Kuba. Flaskorna är 
handblåsta och numrerade av 
glasdesignern Paul Miller. Avnjuts 
ren och helst av romkonnässörer.

SUPER PREMIUM

Havana Club
Unión
Nr 1050332 – 2.822,70 kr 70cl 6/kolli

Ursprungsland Kuba
Alkoholhalt 40%
Doft Rik och aromatisk med toner av 
citrus, kokos, torkad frukt och kaffe.
Smak Mjuka ekfatstoner med subtila 
inslag av söt vanilj, choklad och torkad 
frukt. Fyllig, aromatisk eftersmak.

Ett samarbete mellan Havana Club’s
Maestro Ronero och den ansedda 
cigarrmästaren Fernando Frenandez 
Milian (Cohiba). Ekfaten väljs ut
specifi kt för att ge en karaktär som
ska matcha Cohibas cigarrer.
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EL NAVIO
En twist på den klassiska kubanska 
drinken ”El Presidente”. Vi använder drinken ”El Presidente”. Vi använder 
Byrrh för att framhäva slutlagringen Byrrh för att framhäva slutlagringen 
på Sauternesvinfat.

45 ml Pacto Navio
30 ml  Byrrh el Dubonnet
1,5 ml Maraschinolikör
2 stänk of Amaro (Fernet like)
1 apelsin

Gör så här: Fyll alla ingredienser 
i ett isfyllt mixglas. Rör om och sila 
ner i ett kylt coupette-glas. Garnera ner i ett kylt coupette-glas. Garnera 
med apelsinskal.
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FINLAND  |  LIKÖRMINTTU

Minttu
Peppermint
Nr 1050348 – 164,40 kr 50cl 12/kolli

Ursprungsland Finland
Alkoholhalt 35%
Doft Stor och frisk.
Smak Stark pepparmint.

Minttu är världens första mintlikör, 
den har en smak som känns som 
ett friskt och fräscht andetag från 
Alperna. Den naturligt starka peppar-
mintsmaken lämnar ingen oberörd.

Minttu
Polar Pear
Nr 1050414 – 164,40 kr 50cl 12/kolli

Ursprungsland Finland
Alkoholhalt 35%
Doft Generös med inslag av
både päron och pepparmint.
Smak Fyllig och varm med tydlig 
karaktär av päron och pepparmint.

Här är päron adderat till den 
redan framträdande mintsmaken.
Minttu Polar Pear passar bra som 
en iskall shot.

Minttu 
Cool Mint Choco
Nr 1050704 – 25,90 kr 25cl 12/kolli

Ursprungsland Finland
Alkoholhalt 4%
Doft Tydligt inslag av choklad
och pepparmint.
Smak Fyllig och söt med
stark karaktär av choklad
och pepparmint.

Denna lyxiga färdigmixade dryck 
bjuder på en fräsch smak hämtad 
från välkända after-ski klassikern 
Minttu mixat med varm choklad, 
som sedan kylts ner. Drycken 
har en lägre alkoholhalt på 4%. 
Bara skaka och njut!

Minttu Twist 
Laqriz
Nr 1050602 – 132,10 kr 50cl 12/kolli

Ursprungsland Finland
Alkoholhalt 16%
Doft Ren, söt och tydlig doft av 
lakrits med elegant ton av mint.
Smak Klar smak av lakrits och mint 
med balanserad sötma och avslut. 
Blanda sötlakrits och mint!

Tänk dig en fräsch, mjuk, mintfylld 
lakritsstång i fl ytande form. Det 
är Laqriz. Minttu Twist sortimentet 
erbjuder nya, intensiva smaker 
med bara 16% alkohol. Keep cool 
and enjoy!

Minttu
Choco
Nr 1050209 – 164,40 kr 50cl 12/kolli

Ursprungsland Finland
Alkoholhalt 35%
Doft Tydligt inslag av choklad
och pepparmint.
Smak Fyllig och söt med
stark karaktär av choklad
och pepparmint.

Här har choklad adderats till den 
redan framträdande mintsmaken. 
Minttu Choco Mint avnjuts som en 
iskall shot gärna åtföljd av en kall 
öl eller som en avec till kaffet.

Minttu Twist 
Bubblegum
Nr 1050603 – 132,10 kr 50cl 12/kolli

Ursprungsland Finland
Alkoholhalt 16%
Doft Ren, söt och tydlig doft av 
bubbelgum med elegant ton av mint.
Smak Klar smak av bubbelgum och 
mint med balanserad sötma och 
avslut. Smaken av äkta bubbelgum!

Det är fräscht, det är mint, det är 
lagom sött! En äkta bubbelgums-
upplevelse på fl aska men helt 
omöjligt att blåsa bubblor med. 
Minttu Twist sortimentet erbjuder 
nya, intensiva smaker med bara 
16% alkohol. Keep cool and enjoy!

Minttu Twist 
Karamel
Nr 1050685 – 132,10 kr 50cl 12/kolli

Ursprungsland Finland
Alkoholhalt 16%
Doft Ren, söt och tydlig doft av 
karamell med elegant ton av mint.
Smak Klar smak av krämig toffee och 
fräsch mint med balanserad sötma 
och avslut.

Nu är det karamell som gäller! 
Precis som i de övriga familjemed-
lemmarna hittar man i Minttu Twist 
Karamel en skön twist i den lekfulla 
godisaktiga smaken.

Minttu
Black
Nr 1007144 – 164,40 kr 50cl 12/kolli

Ursprungsland Finland
Alkoholhalt 35%
Doft Frisk doft med tydlig karaktär
av saltlakrits och mint.
Smak Söt med stark karaktär.

Minttu Black har en fyllig smak 
med tydlig karaktär av lakrits och 
pepparmint. Den kristallklara 
färgen möjliggörs av en speciell 
typ av förädlat socker.

Minttu Twist 
Polka
Nr 1050601 – 132,10 kr 50cl 12/kolli

Ursprungsland Finland
Alkoholhalt 16%
Doft Ren, söt och tydlig doft av 
polkagris med elegant ton av mint.
Smak Klar smak av polkagris och mint 
med balanserad sötma och avslut.

Nya formen på rött och vitt! 
Polkagrisar fi nns i alla former från 
karameller till julgranspynt. Nu kan 
du njuta av den klassiska smaken 
utan att stressa dina käkar. Minttu 
Twist sortimentet erbjuder nya, 
intensiva smaker med bara 16% 
alkohol. Keep cool and enjoy!

NYHET



LIKÖR   |  MEXICO, KARIBIEN
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Malibu
Nr 1050590 – 134,20 kr 50cl 6/kolli

Ursprungsland Karibien 
Alkoholhalt 21% 
Doft Kokos och vanilj. 
Smak Mild och len med  
tydlig kokoskaraktär.

Malibu är en rombaserad likör med 
smak av kokos. Barbados i Västindien 
har varit ensam leverantör av karibisk 
rom till Malibureceptet sedan det  
blev ett känt internationellt varumärke. 
Denna delikata likör passar utmärkt 
som drinkbas i exotiska drinkar.

Kahlúa
Nr 1016760 – 176,40 kr 35cl 
Nr 1016754 – 231,10 kr 70cl 12/kolli

Ursprungsland Mexico 
Alkoholhalt 20% 
Doft Nyrostade kaffebönor, vanilj. 
Smak Exotisk med kombination av 
lätt vaniljsötma, kryddor och kaffe.

Kahlúa toppar listan över världens  
mest efterfrågade och omtyckta  
kaffelikörer. Kahlúa framställs av   
Arabica-kaffebönor som rostas  
och blandas med sockerrörssprit  
för att få fram den unika karaktären.



Pernod Ricard Sweden   |   73

De Kuyper 
Apricot Brandy 
Nr 1050605 – 131,80 kr 50cl 12/kolli

Ursprungsland Nederländerna 
Alkoholhalt 20% 
Doft Fruktig med tydlig karaktär  
av aprikos, inslag av mandel. 
Smak Söt och syrlig med aprikos- 
karaktär och toner av mandel.

Enbart mogna aprikoser av bästa  
kvalitet används till Apricot Brandy. 
Dessa macereras i ren alkohol.  
Naturliga örtessenser, brandy  
och socker tillsätts sedan för  
att förhöja smakerna.  

De Kuyper 
Blue Curaçao 
Nr 1050606 – 137,70 kr 50cl 12/kolli

Ursprungsland Nederländerna 
Alkoholhalt 20% 
Doft Fruktig med tydlig karaktär  
av citrus och apelsinmarmelad. 
Smak Bitter apelsinsmak med  
välbalanserad sötma.

Denna iögonfallande blåa likör  
görs av det torkade skalet av bittra 
apelsiner. Dessa macereras i ren  
alkohol. Naturliga örtessenser,  
brandy och socker tillsätts sedan  
för att förhöja smakerna.  

De Kuyper 
Triple Sec 
Nr 1050550 – 175,60 kr 50cl 12/kolli

Ursprungsland Nederländerna 
Alkoholhalt 40% 
Doft Stor och intensiv ton av citrusfrukter. 
Smak Söt, fruktig och mycket frisk  
med intensiv karaktär av pomerans, 
citron och apelsin.

Denna relativt torra citruslikör håller  
40 volymprocent och det är den styrkan 
som behövs för att ikoniska drinkar,  
som till exempel Sidecar (Triple Sec,  
cognac och citronjuice), skall få den 
riktigt klassiska smaken.

De Kuyper 
Crème de Menthe Green
Nr 1050562 – 142,30 kr 50cl 12/kolli

Ursprungsland Nederländerna 
Alkoholhalt 24% 
Doft Stor och frisk med tydlig  
karaktär av mint. 
Smak Söt med mintkaraktär.

Denna klargröna likör framställs  
genom att oljan extraheras ur färska 
blad från mynta för att sedan  
destilleras och blandas med  fin, 
 ren sprit, socker och färgämnen.

De Kuyper 
Crème de Cassis
Nr 1050565 – 134,60 kr 50cl 12/kolli

Ursprungsland Nederländerna 
Alkoholhalt 15% 
Doft Fruktig med tydlig karaktär  
av svarta vinbär. 
Smak Söt med vinbärskaraktär.

Enbart mogna svarta vinbär av  
bästa kvalitet används  till Crème de 
Cassis. Dessa macereras i ren alkohol. 
Naturliga örtessenser, brandy och 
socker tillsätts sedan för att förhöja 
smakerna.  

De Kuyper 
Parfait Amour
Nr 1050698 – 212,80 kr 50cl 12/kolli

Ursprungsland Nederländerna 
Alkoholhalt 30% 
Doft Färsk citrus med inslag av vanilj 
och viol. 
Smak Fruktiga och blommiga toner 
med vanilj, mandel och citrus.

Denna ljusvioletta kärleksdryck består 
av en härlig blandning av färska  
citroner och curaçaoapelsiner med 
tydliga toner av Madagaskarvanilj.  
De söta fruktiga tonerna i kombination 
med choklad och vanilj påminner om 
smaken av marmeladkonfekt.

De Kuyper 
Amaretto
Nr 1050570 – 138,10 kr 50cl 12/kolli

Ursprungsland Nederländerna 
Alkoholhalt 30% 
Doft Tydlig mandelkaraktär. 
Smak Söt, mild och len mandel.

Denna klassiska likör har, med sin 
intensiva smak av mandel, måttliga 
alkoholhalt och långa, lena eftersmak, 
länge varit väldigt populär bland 
konsumenter.

NEDERLÄNDERNA  |  LIKÖRDE KUYPER

NYHET

Alla De Kupers likörer är gjorda med äkta smaksättningar av frukter,  
bär och kryddor. Det ger en naturlig smak och gör dem till överlägsna  

drinkingredienser. De Kuyper är Nederländernas nionde äldsta familje- 
företag och väl etablerat som världens största producent av cocktaillikörer. 
De Kuyper är den givna ledaren tack vare sin ständiga produktutveckling.

Hitta inspirerande drinkrecept på www.dekuyper.com
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De Kuyper 
Crème de Bananes
Nr 1050610 – 142,30 kr 50cl 12/kolli

Ursprungsland Nederländerna 
Alkoholhalt 15% 
Doft Fruktig med tydlig karaktär  
av banan. 
Smak Söt och syrlig med banankaraktär.

Enbart mogna bananer av bästa  
kvalitet används till denna likör.  
Dessa macereras i ren alkohol.  
Naturliga örtessenser, brandy  
och socker tillsätts sedan för att  
förhöja smakerna.  

De Kuyper 
Blueberry 
Nr 1050554 – 130,70 kr 50cl 12/kolli

Ursprungsland Nederländerna 
Alkoholhalt 15% 
Doft Färska blåbär. 
Smak Söt smak av färska blåbär.

Blueberry har en intensiv, ren  
och naturlig blåbärskaraktär  
med lagom sötma. Färgen är  
helt  vattenklar.  

De Kuyper 
Passionfruit 
Nr 1050658 – 119,10 kr 50cl 12/kolli

Ursprungsland Nederländerna 
Alkoholhalt 15% 
Doft Fruktig med tydlig karaktär 
av passionsfrukt. 
Smak Söt och syrlig smak av 
fräscha passionsfrukter.

Enbart saftiga, solmogna passions- 
frukter av högsta kvalitet används 
till denna likör. Dessa macereras i 
ren alkohol. Naturliga örtessenser, 
brandy och socker tillsätts sedan 
för att förhöja smakerna.

De Kuyper 
Melon 
Nr 1050607 – 139,40 kr 50cl 12/kolli

Ursprungsland Nederländerna 
Alkoholhalt 15% 
Doft Fruktig med tydlig karaktär  
av melon. 
Smak Välbalanserad söt smak av melon. 

Enbart mogna meloner av bästa  
kvalitet används till denna likör.  
Dessa macereras i ren alkohol.  
Naturliga örtessenser, brandy  
och socker tillsätts sedan för att  
förhöja smakerna.  

De Kuyper 
Raspberry 
Nr 1050611 – 134,60 kr 50cl 12/kolli

Ursprungsland Nederländerna 
Alkoholhalt 15% 
Doft Stor och frisk med tydlig  
karaktär av hallon. 
Smak Söt, fruktig och mycket frisk  
smak av hallon.

Enbart mogna, saftiga hallon av  
bästa kvalitet används till denna  
djupt röda likör. Dessa macereras  
i ren alkohol. Naturliga örtessenser, 
brandy och socker tillsätts sedan  
för att förhöja smakerna.  

De Kuyper 
Sour Grapefruit 
Nr 1050561 – 122,00 kr 50cl 12/kolli

Ursprungsland Nederländerna 
Alkoholhalt 15% 
Doft Generös och fräsch doft  
av grapefrukt. 
Smak Söt och mycket frisk smak  
av grapefrukt, citron och angenämt 
bitter inslag.

Enbart solmogna grapefrukter av  
bästa kvalitet används till denna  
ljust orange likör. Dessa macereras 
i ren alkohol. Naturliga örtessenser, 
brandy och socker tillsätts sedan  
för att förhöja smakerna.  

De Kuyper 
Butterscotch 
Nr 1050553 – 114,20 kr 50cl 12/kolli

Ursprungsland Nederländerna 
Alkoholhalt 15% 
Doft Intensiv smörkola. 
Smak Söt och generös smörkola  
och karamell.

Smör, brunt socker och sirap behövs 
för att göra bra, gammaldags butter- 
scotch. Likören har ljus klargul färg  
och intensiv doft och smak.

De Kuyper 
Mango
Nr 1050556 – 122,00 kr 50cl 12/kolli

Ursprungsland Nederländerna 
Alkoholhalt 15% 
Doft Färska solmogna mangos. 
Smak Söt och intensiv smak av  
fräscha mangofrukter. 

Enbart saftiga, solmogna mangos  
av högsta kvalitet används till denna  
likör. Dessa macereras i ren alkohol. 
Naturliga örtessenser, brandy och 
socker tillsätts sedan för att förhöja 
smakerna.  

De Kuyper 
Crème de Cacao White 
Nr 1050563 – 142,30 kr 50cl 12/kolli

Ursprungsland Nederländerna 
Alkoholhalt 24% 
Doft Tydlig karaktär av kakao. 
Smak Söt kakao.

Genom att använda ett kristallklart, 
dubbeldestillerat kakaoextrakt skapas 
denna söta, genomskinliga likör.
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Pucker 
Sour Apple
Nr 1050567 – 138,10 kr 70cl 12/kolli

Ursprungsland Nederländerna 
Alkoholhalt 15% 
Doft Stor och frisk med intensiv 
äpplekaraktär. 
Smak Söt, fruktig och mycket frisk med 
intensiv karaktär av friskt, grönt äpple.

Enbart syrliga, gröna äpplen av  
bästa kvalitet används till denna  
klara, neongröna likör.

NEDERLÄNDERNA  |  LIKÖRDE KUYPER

Country Lane
Nr 1050572 – 137,50 kr 70cl 12/kolli

Ursprungsland Nederländerna 
Alkoholhalt 17% 
Doft Söt med tydlig gräddkolekaraktär. 
Smak Gräddig, mycket söt med inslag 
av gräddkola och vanilj.

En krämig likör traditionsenligt  
gjord av färsk grädde och whisky.  
Serveras väl kyld. Öppnad flaska 
förvaras i kylskåp. 

Mandarine Napoléon  
Nr 1050573 – 226,60 kr 50cl 12/kolli

Ursprungsland Nederländerna 
Alkoholhalt 38% 
Doft Intensiv mandarinkaraktär. 
Smak Ren koncentrerad smak  
av mandariner.

Enbart solmogna mandariner  
av bästa kvalitet används till denna 
likör. Dessa macereras i sprit och 
blandas sedan med cognac.

De Kuyper 
Sour Rhubarb
Nr 1050552 – 124,90 kr 50cl 12/kolli

Ursprungsland Nederländerna 
Alkoholhalt 15% 
Doft Stor, generös av karamell  
och rabarber. 
Smak Söt, frisk tydlig rabarberkaraktär.

Enbart de finaste rabarberstjälkarna 
används till denna likör. Dessa  
macereras i ren alkohol. Naturliga 
örtessenser, brandy och socker  
tillsätts sedan för att förhöja smakerna.  

De Kuyper 
Elderflower 
Nr 1050613 – 166,20 kr 70cl 12/kolli

Ursprungsland Nederländerna 
Alkoholhalt 15%  
Doft Frisk av fläderblom. 
Smak Arom av nyplockad  
fläderblom tillsammans med  
en honungssöt blommighet.

Enbart nyplockade fläderblommor  
används till denna likör. Dessa  
macereras i ren alkohol. Naturliga 
örtessenser, brandy och socker  
tillsätts sedan för att förhöja smakerna.  

De Kuyper 
Wild Strawberry 
Nr 1050609 – 145,20 kr 50cl 12/kolli

Ursprungsland Nederländerna 
Alkoholhalt 15% 
Doft Stor och frisk med tydlig  
karaktär av smultron. 
Smak Söt, fruktig och mycket frisk  
smak av smultron.

Enbart saftiga och söta smultron  
av bästa kvalitet används till denna 
likör. Dessa macereras i ren alkohol. 
Naturliga örtessenser, brandy och 
socker tillsätts sedan för att förhöja 
smakerna.  

De Kuyper 
Watermelon
Nr 1050608 – 137,10 kr 70cl 12/kolli

Ursprungsland Nederländerna 
Alkoholhalt 20% 
Doft Stor, frisk och intensiv  
av vattenmelon och citrus. 
Smak Söt och fräsch vattenmelon.

Enbart mogna vattenmeloner av 
 bästa kvalitet används till denna  
ljusröda, saftiga likör. Dessa macereras 
i ren alkohol. Naturliga örtessenser, 
brandy och socker tillsätts sedan  
för att förhöja smakerna. 

Peachtree
Nr 1050571 – 156,80 kr 70cl 12/kolli

Ursprungsland Nederländerna 
Alkoholhalt 20% 
Doft Fruktig med tydlig karaktär  
av persika och inslag av citrus. 
Smak Välbalanserad söt smak av  
persika och citrus.

Enbart solmogna persikor av  
bästa kvalitet används för att  
framställa denna kristallklara likör. 

Pucker 
Raspberry
Nr 1050568 – 138,10 kr 70cl 12/kolli

Ursprungsland Nederländerna 
Alkoholhalt 15% 
Doft Stor och frisk med intensiv 
hallonkaraktär. 
Smak Söt, fruktig och mycket frisk  
med intensiv karaktär av hallon.

Enbart solmogna, söta och saftiga  
hallon av bästa kvalitet används till 
denna klara, neonröda likör.
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Eau-De-Vie
Nr 1050200 – 197,90 kr 70cl 6/kolli
Nr 1005675 – 107,40 kr 35cl 12/kolli

Ursprungsland Frankrike
Alkoholhalt 38%
Doft Eau-de-Vie har en bra väl-
balans erad doft som efterföljs 
av en ung, druvig och något söt 
karaktär i den långa mjuka smaken.
Smak Kraftigt, balanserat vin med
generös fruktighet, med smak av
mörka körsbär, plommon och kryddor.

Eau-de-Vie, som är ett franskt 
vindestillat, har sedan lanseringen 
1922 varit mycket populärt och 
används både som avec och som
drinkingrediens.

Cidraie
Original
Nr 1007316 – 19,50 kr 33cl 24/kolli

Producent Cidraie
Ursprungsland Frankrike
Distrikt Normandie
Alkoholhalt 4%
Doft Fruktig med inslag av äpplemos.
Smak Halvtorr, medelfyllig, fruktig, 
balanserad smak med viss längd 
och inslag av moget äpple.

En ljus cider av 100% rena 
naturprodukter. Cidraie är en lätt,
uppfriskande och fruktig cider.

Cederlunds
Caloric Punch
Nr 1050189 – 155,70 kr 70cl 12/kolli
Nr 1050076 – 93,10 kr 35cl 12/kolli

Ursprungsland Sverige
Alkoholhalt 26%
Doft Stor och generös.
Smak Fyllig och en aning torr
arrakskaraktär.

Caloric Punch lanserades redan
på 1800-talet av den anrika
vinhandelsfi rman Cederlunds 
ochär idag ett av våra mest kända
punschmärken.

Carlshamns
Flaggpunsch Original
Nr 1001850 – 140,20 kr 50cl 12/kolli

Ursprungsland Sverige
Alkoholhalt 26%
Doft Tydlig karaktär av arrak och 
apelsinskal.
Smak Fyllig, rik och frisk arraks -
    karaktär med balanserad sötma.

Svenskarna uppfann punschen, 
och det är till övervägande delen 
vi som dricker den. Från 1700-talet 
och fram till mitten av 1900-talet 
dracks det stora mängder punsch 
i Sverige, mer än femton gånger 
så mycket per person som idag.

Åhus Akvavit
Nr 1050529 – 228,10 kr 70cl 6/kolli

Ursprungsland Sverige
Alkoholhalt 38%
Doft Kummin och fänkål på 
traditionellt vis, kombinerat med 
rosmarin, citron- och pomeransskal.

I den svenska byn Åhus har kryddor 
och örter destillerats tillsammans med 
ren sädessprit i mer än hundra år. 
Idag tillverkar vi vår unika akvavit på 
vårt destilleri som grundades år 1906.

Åhus Akvavit
Botanisk Special
Nr 1050662 – 2 862,90 kr 70cl 6/kolli

Ursprungsland Sverige
Alkoholhalt 40%
Doft Aromatisk, fräsch med välbalanse-
rat inslag av kummin och fänkål. Frisk 
och lätt örtig ton av daggkåpa följt 
av komplex fruktighet och angenäm 
fatkaraktär.
Smak Kummin och fänkål med citron, 
pomerans, kvanne och daggkåpa.

Varje ört i Akvavit Botanisk Special 
har blivit individuellt macererad 
och destillerad. De blandas med ett 
destillat som lagrats på Bourbonfat 
och handgjorda svenska ekfat i sju år. 
Resultatet är en aromatisk akvavit med 
varma, gröna och komplexa toner.  
Exklusiv och begränsad utgåva som 
endast tillverkas i 300 fl askor.

Lapponia
Lakka
Nr 1050194 – 147,80 kr 50cl 12/kolli

Ursprungsland Finland
Alkoholhalt 21%
Doft Stor, elegant och frisk 
medtydlig hjortronkaraktär.
Smak Fyllig, intensiv, måttligt söt
med lång eftersmak av hjortron.

Från de vidsträckta myrarna i norra 
Finland, kommer bären till den fylliga 
hjortronlikören från Marli. Likören 
som har gjort Lakka till ett av de mest 
kända fi nska orden i Sverige.

Sambuca
Ramazzotti
Nr 1016966 – 221,30 kr 70cl 6/kolli

Ursprungsland Italien
Alkoholhalt 38%
Doft Lakrits och citron.
Smak Ganska torr i smaken.

Likör baserad på stjärnanisessens. 
Mogna frukter destilleras noggrannt 
och blandas sedan med sprit.

NYHET
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Jameson Irish Whiskey
Nr 1016672 – 276,40 kr 12x5cl 16/kolli

Absolut Vodka
Nr 1002026 – 212,50 kr 12x5cl 10/kolli

Lillet Blanc
Nr 1050481 – 145,80 kr 12x5cl 12/kolli

The Glenlivet 12 yo
Nr 1007354 – 385,30 kr 12x5cl 10/kolli

Beefeater Gin
Nr 1007362 – 218,50 kr 12x5cl 10/kolli

Martell VS Single Destillery
Nr 1007395 - 320,70 kr 12x5cl 8/kolli

Havana Club Añejo 7 Años
Nr 1007292 – 541,90 kr 20x5cl 10/kolli

MINIFLASKOR

  |  SPRIT

Monkey 47 Gin
Nr 1050474 – 303,30 kr 6x5cl 6/kolli

Åhus Akvavit
Nr 1050629  - 1581,70 kr 90x50cl 90/kolli
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SÄLJORGANISATION

REGIONANSVARIGA
A  Christer Westerlund Norrland (från Gävle och norrut) 

Tel 070-190 05 51, christer.westerlund@pernod-ricard.com

B  Fredrik Stengård Sälen 
Tel 070-191 75 51, fredrik.stengard@pernod-ricard.com

C  Tanja Eriksson Stockholm Norra 
Tel 073-144 03 12 , tanja.eriksson@pernod-ricard.com

D  Jessica Rosengren Stockholm Södra  
(till Södertälje och södra skärgården) Tel 070-915 52 08,  
jessica.rosengren@pernod-ricard.com

E Niclas von Polgár Stockholm City, Östergötland och 
 Gotland. Tel 070-678 16 15, niclas.vonpolgar@pernod-ricard.com

F  Georg Bengtsson Mälardalen 
Tel 070-567 03 54, georg.bengtsson@pernod-ricard.com

G  Krister Sandberg Göteborg Söder (Göteborg City & Halland)  
Tel 070-849 03 49 krister.sandberg@pernod-ricard.com

H  Kristoffer Eriksson Göteborg Norr (Göteborg City,  
Bohuslän, Västergötland & Jönköping)  
Tel 070-943 22 83,  Kristoffer.Eriksson@pernod-ricard.com

I  Patrik Sjöström Syd (Skåne, Blekinge, Småland och Öland)  
Tel 073-144 03 38, patrik.sjostrom@pernod-ricard.com

MARKETING MANAGER & BRAND AMBASSADORS
Anne Palmqvist Marketing Manager 
Tel 073-275 35 27, anne.palmqvist@pernod-ricard.com

Minna Månsson Marketing Coordinator 
Tel 070-844 58 89, minna.mansson@pernod-ricard.com

Vilda Forsén Absolut Brand Ambassador 
Tel 073-862 02 00, vilda.forsen@pernod-ricard.com

Kevin O´Neill Irish Whiskey Brand Ambassador 
Tel 076-868 62 19, kevin.oneill@pernod-ricard.com

Olof Noréus Whisky Brand Ambassador 
Tel 070-278 01 51, olof.noreus@pernod-ricard.com

Gerard Higgins Jacob’s Creek Brand Ambassador 
Tel 070-915 52 23, gerard.higgins@pernod-ricard.com

Louise Junger Wine Activator Carlsberg 
Tel 073-862 02 40, louise.junger@pernod-ricard.com

KUNDSERVICE
kundservice.se@pernod-ricard.com 
Tel. 08-744 72 20

GROSSISTER
Carlsberg www.carlsberg.se
Mardskog & Lindkvist www.mardskog.se
Martin&Servera www.martinservera.se
Menigo www.menigo.se
Svensk Cater www.svenskcater.se
Vin & Spritlagret www.vin-spritlagret.se

FÖRSÄLJNING
Per Delby Sales Director 
Tel 073-144 03 14, per.delby@pernod-ricard.com

Fredrik Stengård On Trade Manager 
Tel 070-191 75 51, fredrik.stengard@pernod-ricard.com

Karolina Järnblad Off Trade Retail Manager 
Tel 070-943 22 25, karolina.jarnblad@pernod-ricard.com

Karim Chouabi National Key Account Manager  
Tel 070-394 10 20, karim.chouabi@pernod-ricard.com

Jens Brolin Wholesalers & Central Contracts 
Tel 073-862 02 20, jens.brolin@pernod-ricard.com

Björn Kjellberg Craft Spirits Representative
Tel 070-970 96 77, bjorn.kjellberg@pernod-ricard.com




