Stockholm 2007-07-30

PRESS RELEASE
Trots att det är sommar så ligger inte Clydesdale i hängmattan och njuter av ledighet. Tvärtom så
fortsätter vi att förädla våran portfölj av whisky sorter.
Vi har denna gång äran att presentera ett italienskt(!)
företag. Det är familjen Rossi som sedan 1920-talet sysslat
med import av varor till Italien. Under 1960-talet började
man även importera skotsk whisky, men italienarna var
svårflörtade. Trots motgångar fortsatte man med whisky
importen och under 1970-talet så började det lossna för dom.
1993 bestämde man sig för att buteljera whisky under egen
etikett, Wilson & Morgan. Whiskyn man väljer ut är mellan
10 och 30 år och man låter ofta fylla över dom på fat som
tidigare innehållit sherry, portvin, Rom, Cognac eller
Marsalavin för att slutlagras en tid.
När whiskyn är fullt mogen så buteljerar man och säljer
sedan över hela världen till länder så som Japan, Frankrike,
Spanien, Danmark, Sverige, Schweiz och givetvis Italien. Man
är noggrann med sina olika importörer då man vill försäkra
sig om att man kan representera kvalitén. Denna kvalité har gjort att man finns på många
restauranger med en stjärna Michelinguiden och på utvalda gourmet butiker.
Vi på Clydesdale är glada att vi får representera Fabio Rossi och hans märke Wilson & Morgan i
Sverige. Från deras utbud har vi valt 8 sorter som vi tror kommer att passa den svenska marknaden.
Dessa släpps på Systembolagets Beställningssortiment den 1 augusti 2007. Alla i 70cl flaskor.
Art.Nr SB

Benämning

SB pris

83301 Macallan Sherry Cask,1991,14y,46.0%

798.00

83308 House Malt Born-On-Islay,,8y,43.0%

580,00

83310 Glendronach Port Finish,WILS,1990,14y,46.0%

770,00

83374 Bowmore Port Finish,WILS,1995,11y,46.0%
83376 Caol Ila,1990,16y,57.1% (Trälåda)

744,00
1067,00

83377 Bruichladdich,WILS,1993,10y,50.0%

740,00

83472 Caol Ila,WILS,1993,12y,46.0%

798,00

83476 Longmorn Cognac Finish,WILS,1990,16y,46.0%

791,00

Mer om Wilson & Morgan på:
www.clydesdale.se/wilson
www.wilsonandmorgan.com
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