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Mød whiskyen før den bliver whisky. 
Stauning Curious er den rene 
råsprit tappet direkte fra vores pot 
stills. Vild og voldsom, flabet og 
forførende. Og perfekt til cocktails 
med kant og karakter. 
Curious er det ulagrede hjerte af Stauning 
Rye whisky, der er blevet tørret over tørv 
og lyng. En røget råsprit med fylde og 
sødme. Minder om mezcal eller grappa, 
dog med mere krop og karakter fra de 
maltede råvarer. Kan nydes ren, men er 
også oplagt som erstatning for vodka, 
røget whisky, mezcal eller hvid rom i high-
end cocktails. 

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 fin, klassisk whisky som en moderne 
og innovativ cocktail rørt med finesse og 
omhu.      

VÆRD AT VIDE
■   Curious var den første udgivelse 

i Stauning’s Research Series: 
destilleriets legeplads, hvor vi løsriver 
os fra traditionerne og giver plads til 
eksperimenter og nytænkning.

■   Curious er hvad, der populært kaldes 
en White Dog eller New Make – eller på 
dansk: råsprit. Det er whiskyen, før den 
kommer på fad.

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

Smager som stjålne kys bag 
landsbyens benzintank. Næsen 
fyldes af peber, røg, rosiner og 

skocreme, mens munden møder 
lakrids, kirsebær, citronskal  

og sød tobak. 

“Excellent young spirit that  
won’t need to see the inside  

of a cask for long.” 
Whisky Magazine

THE DANISH PALOMA
Palomaen er typisk en tequila-baseret 

cocktail. Prøv denne version, som 
giver en røget og frisk cocktail. 

4 CL STAUNING CURIOUS

LIMESAFT FRA EN KVART LIME

GRAPEFRUGT SODAVAND

HIMALAYASALT KNUST TIL FINT 
PULVER OG GRAPESKAL 

Hæld Stauning Curious i et  
drinksglas fyldt med is. 

Top med en god grapefrugt  
sodavand, og omrør forsigtigt. 

Garnér med Himalayasalt og en 
grapeskal.

WWW.STAUNINGWHISKY.COM

■   Stauning er whisky med et twist, 
og har etabler et sig som det 
nye fremadstormende navn i 
whiskyverdenen. Vi er anderledes!

■    Vi er et af de få destillerier i verden, hvor 
hele produktionen foregår under samme 
tag – vi kan udfordre og forkæle de mest 
krævende whisky-fans samtidig med, at 
vi lærer nye op.

■    Vi tilbyder en række enestående 
smagsoplevelser fra den lettilgængelige 
RYE (også skøn i cocktails) – over KAOS 
(for nye fans af røget whisky) til vores 
SMOKED whiskies (for kendere af fin, 
røget whisky).

70 CL. - ABV 43%


