
En vestjysk whisky-dæmon med spansk 
blod i årerne. El Clásico er som den 
første rye-whisky i verden lagret på 
vermouth-fade. Resultatet er en varm 
og intens smag af friskhøstet korn med 
et krydret og bittersødt efterspil. En 
klassiker er født.

Rye whisky og sød vermouth har altid 
spillet perfekt sammen i den ikoniske 
cocktail Manhattan. Så hvorfor har ingen 
tænkt på at lagre whisky på vermouth-
fade? Stauning har gjort forsøget og 
eksperimentet er mere end vellykket. 
En varmblodet whisky med en dyb, 
ravgylden farve og en sødlig eftersmag 
med et bittert strejf af urter. Perfekt til en 
eksklusiv cocktail eller nydt rent i glasset i 
selskab med en udsøgt cigar.

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
■ El Clásico er den tredje udgivelse i 

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

■  El Clásico har lagret 3 år på nye 
amerikanske egetræsfade og 
efterfølgende 1 år på gamle, spanske 
Vermouth-fade.

■  Vermouth indeholder planten malurt og 
har fået sit navn efter det engelske ord 
for malurt: “wormwood”.

■  Dæmonen på fl askens label er halvt 
tyr, halvt dæmon og designet af tattoo-
kunstneren Thit Hansgaard 
@thithittattoo.

Næsen fyldes med duften af 
æbler, appelsin og brændt 

karamel. Læberne mødes med et 
sødt og bidende kys af tørrede 

frugter og knust peber. Den varme 
eftersmag med bittersøde noter af 
vermouth sidder længe i kroppen.
En eksplosiv og varmblodet whisky 

med et krydret efterspil. 

EL CLÁSICO 
SAZERAC

Sazerac er en klassisk whiskycocktail, 
som har en perfekt balance mellem det 

søde og det bitre.

1 CL ABSINT
1 CL SUKKERSIRUP

2 CL COGNAC
5 CL EL CLÁSICO,

3 STÆNK PEYCHAUDS BITTERS
1 CITRONSKAL

Skyl et low-ball glas med absint. 
Tilsæt is og de resterende 

ingredienser i en cocktailmixer, og rør 
godt rundt. Fjern absinten og si den 

blandede cocktail over i glasset. Gnid 
en citronskal på kanten af glasset og 

lad den falde ned i cocktailen.

■ 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.
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