MOMENT FENIX
Volym: 70 cl
Alkoholhalt: 45,5 %
Master Blender:
Angela D’Orazio

Tongivande whiskyfat:
Ex-Bourbon
Amerikanska ekfat
Björkvinsmättad Ex-bourbon
Pedro Ximénezmättad amerikansk ek

Moment Fenix är en fruktig och elegant
single malt whisky i en mycket begränsad
upplaga. Whiskyn är till största delen slutlagrad på fruktiga och blommiga fat som
tidigare innehållit björksavsvin men även på
kryddiga och söta Pedro Ximénes-mättade
sherryvinsfat. Självklart har vi även med ett
par av Mackmyras speciella 30-litersfat; ett
vardera av oloroso och ex-bourbon.
FÖR FRÅGOR OCH BESTÄLLNING
Tel: 026 - 541 880
E-mail: order@mackmyra.se

DOFT

SMAK

EFTERSMAK

Fruktig och blommig. Rostad vanilj, smörkola, madelmassa, torkad frukt, läder,
tobak, ingefära, kanel samt några örtiga
minttoner.

Fruktig, kryddig och blommig med
torkad frukt, rostade fat, vanilj och örter.
Medelfyllig/fyllig textur.

Kryddig med rostade ektoner, torkad
frukt och örtigheter.

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
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