
Mitcher’s US1 Sour Mash
Sour Mash refererer til måden, hvorpå̊ 
whiskyen fremstilles. Det sker ved at til-
sætte noget af masken fra forrige gæring til 
den næste omgang – lidt på samme måde, 
som når man bager med surdej. 

Smagen indledes af sarte kanelnoter, der 
toner over i nøddeagtige nuancer. Det 
er potent elegance, der klinger ud i et let 
krydret udtryk med et strejf af peber. 

Mitcher’s US1 Single Barrel Straight Rye
Tunge dufte og smag af vanilje dominerer 
både næsen og ganen ved indtagelse af 
denne fantastiske whiskey. Herefter bevæger 
smagen sig over i et sødt, sammensat udtryk 
med en let røget smag. 

Lige inden man synker, kommer den ka-
rakteristiske krydrede smag af peber, som 
kendetegner rug.

Mitcher’s US1 Straight Bourbon
Der er mange producenter, der ynder at skrive 
”small batch” på deres etiketter, men når 
Mitcher’s gør det, er der virkelig tale om small 
batch. 

Diskret træ og majs i næsen. Majsen er mere 
tydelig i smagen, hvor man også aner honning 
og vanilje. Den afrundes med sarte noter af 
peber og eg, der giver en varm afslutning med 
en flot syrebalance. 

Mitcher’s 10YO Single Barrel Bourbon
Denne bourbon blev kåret til ”Best Ameri-
can Whiskey” af Food and Wine Magazine. 

Duftene vælter op af glasset: karamel, majs 
og brændt træ. Dette stiller store forvent-
ninger til smagen, der alle indfris. Smagen 
er dyb og kompleks med noter af eksotiske 
frugter og en perfekt balanceret sødme.

Mitcher’s US1 Small Batch American 
Whiskey
Denne whiskey byder på dejlige noter af kara-
mel, majs og vanilje, som man kender det fra 
god, klassisk Bourbon. Her er også en beha-
gelig smag af abrikos, der tæmmer sødmen. 

Den er et oplagt sted at begynde, hvis man er 
ny i genren, samtidigt med at mere hjem-
mevante eksperter vil glæde sig over den nye 
stil. 


