
Laird´s Jersey Lightning
Den er lavet af modne æbler, hvilket virkeligt 
kan smages. Den eksploderer med aromaen og 
smagen af kogte æbler, figner og ferskner, mens 
den forbliver utrolig blød og fyldig i munden. 

Det kan indtages rent eller bruges i cocktails 
som en komplimenterende-  eller hovedingre-
diens.

Laird´s Rare Apple Brandy 12 Year Old
Denne brandy er det fineste og mest ele-
gante udtryk i Laird’s produktlinje. Efter 
12 års modning udvælges de bedste fade 
på baggrund af deres exceptionelle smag 
og karakter.

Nyd den ved stuetemperatur i et bran-
dyglas, så dens aromaer af wienerbrød, 
smør og ingefær kan udfolde sig. På ganen 
lokker noter af frugt, smør og fløde med 
hints af æbletærte i afslutningen.

Laird’s Old Brandy 7½ Year Old
Denne flaske stammer fra nøje udvalgte æble-
brandyfade, som har lagret i 7,5 år på forkullede 
egetræsfade. 

Den udstråler aromaer af bagte æbler og 
cedertræ, mens æbler, pærer og træ dominerer 
i smagen. Finishen er kompakt, forfriskende 
syrlig og ren.

Laird´s Applejack
Et blandingsprodukt der består af 35% æble-
brandy og 65% neutral spiritus med et hint af 
æblesmag og æblearoma.

Den modnede æblebrandybase giver en rig 
og dyb smag, med en blød balance, samtidig 
med at den beholder den delikate aroma og 
smag af de modne æbler fra produktionen.

Prøv den i cocktails og oplev hvordan æbles-
magen giver kompleksitet. 

Laird´s Straight Applejack 86
Denne brandy kan nemt nydes rent eller over 
is, men den skinner virkelig igennem, når den 
bliver brugt i stedet for en whisky i en tradi-
tionel cocktail som en Manhattan eller Old 
Fashioned. 

Den varme, fulde smag med toner af bagte æb-
ler, karamel og træ giver en ekstra dimension af 
kompleksitet og krop til diverse cocktails.

Laird´s 100 Apple Brandy
Dette produkt er 100% æble brandy, der er 
modnet i mindst tre år på forkullede egetræs-
fade.

Det er et fantastisk produkt med klare noter af 
æbler kombineret med de mere bourbon/rye 
agtige nuancer fra lagringen. 

Den kan nydes rent, men kan også sagtens 
anvendes i forskellige cocktails.


