
Vinden fra Vesterhavet blander 
blod med Mexicos ørken i denne 
dobbelt-destillerede rye whisky, der 
er lagret på gamle mezcal fade. En 
illegal kærlighedsaff ære med en 
blid og eksotisk eftersmag.
Stauning Bastard en rye whisky, der er 
brygget på rene vestjyske råvarer, maltet 
på gulvet i vores destilleri og dobbelt-
destilleret over åben ild. Efter tre år 
på nye, brændte amerikanske egefade 
har vi rundet whiskyen af med seks 
måneders ophold i gamle mezcal fade fra 
mexicanske Oro de Oaxaca. Resultatet 
er et elegant gadekryds af en rye whisky, 
hvis lige du ikke fi nder andre steder i 
verden.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?
Stauning henvender sig til nysgerrige 
whisky-fans på jagt efter nye og 
anderledes smagsoplevelser. De er 
åbensindede og udforsker alskens 
teknikker, typer og udtryk inden for 
whiskyens verden. De nyder lige så gerne 
en fi n, klassisk whisky som en moderne 
og innovativ cocktail rørt med fi nesse og 
omhu.      

VÆRD AT VIDE
■ Bastard er en del af Stauning’s Research 

Series: destilleriets legeplads, hvor vi 
løsriver os fra traditionerne og giver 
plads til eksperimenter og nytænkning.

■ Mezcal er en traditionel mexicansk 
brændevin, der destilleres på hjertet af 
agaveplanten.

■  Flaskens artwork er designet af 
tatovøren Thit Hansgaard / 
@thithittattoo.

Vesterhavets kølige vildskab 
krydret med mexicansk 

temperament: En duft af citrus og 
sød tobak blander sig med mild 

røg og vilde blomster. 

Blød og sødmefuld i munden 
med spicy noter af krydderier og 

brændt karamel.

BASTARD 
BOULEVARDIER

Giv den klassiske Boulevardier 
cocktail et røget, New Nordic-twist.

4 CL STAUNING BASTARD

2.5 CL CAMPARI

2.5 CL SØD VERMOUTH

Bland ingredienserne i et low ball 
glas med masser af is og straines 

derefter over i et glas med 
en stor isterning. 

BRONZE
San Francisco World

Spirits Competition 2020

■ Stauning præsenterer whisky med et 
twist for at etablere sin position som 
den nye lovende verdenswhisky. Vi er 
anderledes!

■   Vi er et af de få destillerier i verden, 
hvor hele produktionen sker i eget 
regi, så vi har mulighed for at 
udfordre og belønne de mest nørdede 
whiskydrikkere, samtidig med at vi 
oplærer nybegynderne.

■    Vi tilbyder en række unikke 
smagsopdagelser, lige fra RYE, der 
er let at nippe til, og som også er 
suveræn i cocktails, over KAOS til fans 
af tørverøget whisky (peated whisky) 
på begynderniveau og til RØGEDE 
whiskyer for erfarne entusiaster på 
området for tørverøget whisky.

WWW.STAUNINGWHISKY.COM

70 CL. - ABV 46.3%


