Armagnac de lux med åldersspann på 40-100 år
I dagens lanseringar på Systembolaget smäller det till ordentligt. Det är importören Symposion
som släpper loss armagnac med hästkrafter i åldern, från aktade producenten De Montal som
ligger på ett fint lager av rejält åldrande armagnac som man låter omvärlden få ta del av med
jämna mellanrum. Tilläggas bör att det även finns hästkrafter i priset. Men, välljudande är det.

Armagnac är ursprungsskyddad och kan bara göras i distriktet Armagnac i sydvästra Frankrike och
endast på druvorna baco blanc, colombard, folle blanche och ugni blanc vilka vi hittar i samtliga av de
årgångar som De Montal nu släppt; 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970 och 1980. Samtliga pjäser har
fått sin slutlagring i 400 liters franska ekfat från Tronçais.

Armagnac De Montal Hors D´Age 1980 40%
Nr 40101 / 899 kr / 240 buteljer till Sverige / 97 LGP
40 år är ju rena barnet i sällskapet men vi får nog säga att det här är en
spirituell och sobert livlig medelålders gentleman. Det ligger en fräsch, syrlig
framtoning i citrus- och körsbär hintade fruktspelet. Vaniljfudge klär
varsamt sötman och ljus tobak, läder och ceder ger en elegant melodi i
spelet. I avslut rik krydda och skön intensitet. En inledning som ger en bra
förklaring till varför det håller så bra 60 år senare och samtidigt charmar
den yngre publiken idag…

Armagnac De Montal Hors D´Age 1970 40%
Nr 40759 / 1 880 kr 90 buteljer / 97 LGP
Här har vi fått 10 år till och noterar fallfruktsäpplen och syrlig fräschör i det
snyggt åldrande. Elegant och ljus i det mörka spelet, superb torr
chokladsötma med viss fudge och en attraktiv beska i fruktspelet. Visare ett
lite mer aromatiskt kryddigt bett med silkiga smekningar i jämförelse med
sin 10 år yngre bror. Har samtidigt även lite mer rep och regalskepp i
vindarna som ger eleganta gråa hår vi sidorna.

Armagnac De Montal Hors D´Age 1960 40%
Nr 40760 / 4 795 kr / 12 buteljer till Sverige / 99 LGP
60 år och härligt ung i fatspelet och samtidigt distinkt åldersmässig i
fruktens nöthintade körsbär och russinbjudningar. Mörkbesk chokladkola
med viss brandy och solerakänsla i sötman skapar en elegant rikedom och
sinnlig kashmir smeker i strukturens edge. Det är en ytters fryntlig 60-åring
som fullkomligt strålar av självförtroende.

Armagnac De Montal Hors D´Age 1950 40%
Nr 40100 / 10 695 kr / 3 buteljer till Sverige / 98 LGP
Vital 70-åring med elegant, silkig smidighet i urladdningen. Citrus, äpplen
och körsbär med stor, mörk mognad med vinkällarkänsla och försiktigt bränd
sötma dansar läckert i gom och drar ut länge i avslut. I sällskapet rör han sig
försiktigt, men ensam i sällskap tar han för sig mer och mycket vinnande.

Armagnac De Montal Hors D´Age 1940 40%
Nr 40108 / 12 500 kr / 3 buteljer till Sverige / 99 LGP
Mörkt vinös med äpplen och körsbär i fruktspelet, spänstig och syrlig i
kraften. Ytterst elegant i strukturen och en sirlig krydda finjusterar snyggt i
avslut. Suberb 80-åring som närapå känns odödlig.

Armagnac De Montal Hors D´Age 1930 40%
Nr 40104 / 21 998 kr / 3 buteljer till Sverige / 98 LGP
90 år och här har en mer rustik elegans av källarfat satt sig, en mer mörkare
ton där en torr sötma med viss choklad och tobak hintar i den dova
fruktigheten. Vackert silkigt efterspel och här hintas de åldrande vindarna,
men på ett mycket värdigt vis.

De Montals armagnacer finner ni på Systembolaget här >>
Finns på Systembolaget beställningssortiment

Armagnac De Montal Hors D´Age 1920 40%
Nr 82431 / 34 999 kr / 2 buteljer till Sverige / 100 LGP
Denna praktfyllda 100-åring kan ju berusa av både sin ålder och pris, men
mest förför den.
Vital och elegant med fina nötter och russin i fruktspelet samt choklad i
sötman. Mörk men fortfarande med en ljus stringens i botten och faten ger
ifrån sig körsbärsceder. Så utsökt, så elegant!

100-åringen finner ni direkt på Systembolaget här >>>

