MOMENT VINTAGE
Volym: 70 cl
Alkoholhalt: 48,6 %
Art. nr: 40429-01

Tongivande whiskyfat:
Ex-ukrainskt-vinfat
Ex-Tokaj-vinfat
Amerikanska ekfat

Master Blender:
Angela D’Orazio

Tiden passerar inte utan spår. Den förädlar
och berikar, ger både karaktär och rondör. Tio
år på ekfat har skapat denna mogna skönhet
med toner av stenfrukt, nötter och grape.
Moment Vintage är blommig, fruktig och lätt
kryddig med aromer av tropisk frukt, örter
och vanilj. Texturen är medelfyllig och eftersmaken innehåller rostade ektoner med grapefrukt, torkad frukt och kryddiga örter.
FÖR FRÅGOR OCH BESTÄLLNING
Tel: 026 - 541 880
E-mail: order@mackmyra.se

DOFT

SMAK

EFTERSMAK

Mineralig, mjukt vanilj och
blommig med inslag av torra vinös toner,
stenfrukt, läder och tobak. Vidare hittar
man aromer av smörkola, rostat bröd,
nötter samt örtiga anistoner.

Blommig, fruktig och lätt kryddig med
aromer av tropisk frukt, grapefrukt, örter
och vanilj.

Rostade ektoner med grapefrukt, torkad
frukt och kryddiga örter.

EXPLORERS
IN WHISKY.
THE SWEDISH
ORIGINAL
SINCE 1999.

Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska
maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, med
lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har 
satt Sverige på den internationella whiskykartan. 
Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare
och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
www.mackmyra.se

ISKRISTALL
Volume: 70 cl
Alc./vol: 46,1 % vol.
Master Blender:
Angela D’Orazio

Casks used:
Swedish oak (PX-sherry saturated)
American oak (PX-sherry saturated)
Ex-Bourbon (PX-sherry saturated)

Mackmyra Iskristall is an exciting compo
sition of flavours united in a final maturing in
casks that previously contained Pedro Ximé
nez sherry. The result is a herbal whisky with
sweet raisin notes, toffee and vanilla.
It´s powerful and pure, like the air in the
swedish mountains. Softly warming, like
the last glow in the fireplace. Versatile, yet
perfectly balanced.
QUESTIONS AND ORDERING
E-mail: order@mackmyra.se

NOSE

TASTE

AFTERTASTE

Herbs, fruit, oak and berrys.
Notes of honey and toasted
oak barrels. Tobbacco and
fresh herbal notes is delicately blended with dried fruit,
pear and lemon aromas.

Fruits and oak, slightly herbal.
Vanilla fudge, anise, sweet
raisins and wine grapes.

Oak, herbal notes and dried
fruits.

Nötig

Torkad frukt

Päron

Kola

Citrus

Vanilj

Örtig
Ek

Kryddig
Oljig
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Torv

Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska
maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, med
lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har 
satt Sverige på den internationella whiskykartan. 
Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare
och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
www.mackmyra.se

