CLASSICS

MACKMYRA COLLECTION
Volym: 4x5 cl
Master Blender:
Angela D’Orazio

Mackmyra Collection består av fyra svenska
klassiker som tillsammans ger en översikt
av Mackmyra husstil. Här introduceras den
svenska eken, den svenska röksmaken och
Mackmyras historia genom utgåvan Brukswhisky.
Mack by Mackmyra riktar sig till en bredare
pubilk och lämpar sig utmärkt till whiskycocktails. Med detta set av 5 cl från varje
utgåva får du en möjlighet att göra din
egen Mackmyraprovning!

MACK BY MACKMYRA
MACK by Mackmyra är en smakrik och fruktig karaktär
med toner av vanilj, päron och citrus. Mack är tillverkad på
hantverksmässigt vis och på endast svenska råvaror och
lämpar sig att drickas som den är eller i cocktails.

BRUKSWHISKY
Brukswhisky är en välbalanserad whisky, skapad för att
njutas vid alla tillfällen. Smaken är ren med lätta kryddiga ektoner tillsammans med en tydlig fruktighet av kola,
citrus och päron. Andra framträdande smaker är skumbanan, lakrits och mynta.
SVENSK EK
Svensk Ek har en kryddig karaktär med inslag av sandelträ, torkad ingefära, svartpeppar, rostade ekfat och örter.
Kryddigheten kompletteras av en fruktig bas med vaniljoch kolatoner; likt karamelliserat socker från ekfat som
tidigare lagrat bourbon.
SVENSK RÖK
I Sverige har vi kryddat med enris i generationer, och nu
finns denna tidlösa smak i en gyllene form. Doften är lätt
rökig och kryddig, med en betydligt rökigare smak och
torviga enristoner. Tillsammans med Mackmyras klassiska
fruktighet med vanilj, päronkola och kryddig ek utgör
smakerna en alldeles egen karaktär, det är helt enkelt
en svensk röksmak.

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

