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- Destillerer også
Vidste du at siden 2006 har Skærsøgaard fremstillet destillater
af både druer og frugt, med og uden fadlagring. Vinene
fremstilles ved mikrodestillation i et professionelt tysk udstyr
med en 255 l kobberpotte. Specielt Skærsøgaards Brandy har
opnået meget national samt international ros og medaljer, og
er en af de eneste producenter af Brandy i Danmark.

Dansk Brandy 2007 Cask strength 35 cl. 62% alc
Fremstillet af Skærsøgaards druer. Destilleret og modnet på små
egetræsfade i 10 år. Intensiv. Limited edition.
Guldmedalje - International spirit Award 2016
Vinbladet 2017: Røget duft, masser med frugt, stærk, pirre i
næsen. Meget stærk, river i mundhulen, samtidig cremet med
lang, cremet og kras frugtagtig eftersmag. En rigtig maveknuser.

Dansk Brandy 35 cl. 40 % alc. Fadlagret
Fremstillet af Skærsøgaards druer, Destilleret og modnet på små
egetræsfade i 10 år
Pokal – Copenhagen Wine Show 2012: Bedste destillat af
druevin. Pokal og sølvmedalje 2013
5 af 5 stjerner: Vinavisen 2012: ”Dette er en meget lækker brandy,
fremstillet på druer og modnet på egetræsfade. Den har stor fylde,
er både dyb og bred i smagen og har noter af modne druer, vanilje
og eg samt et strejf af karamel. Prøv den til kaffen.”

Dansk 8 års ROM 35 cl. 46% alc
Mørk fadlagret rom af caribisk melasse. modnet 8 år på barrique.
Gæret, destilleret og lagret på barrique på Skærsøgaard.
En fremragende dansk Rom.

Øko ÆbleBrandy, 35 cl. 41% alc, fadlagret
Dansk fadlagret æblebrændevin. Fremstillet bl.a. af æblesorterne
Cox Orange og Ingrid Marie, Destilleret og modnet på egetræsfade i
4-6 år.
5 af 5 stjerner Vinavisen 2013: Denne calva kan Skærsøgaard
godt være stolt af. Den er stærk men også fuld af god æblesmag
med et tilpas strejf af eg. Den er sagen til en kølig sommeraften på
terrassen.
Guldmedalje – International Spirit Award 2015.

Dansk Druebrændevin med kvist, 35 cl. 40 % alc.
Micro-destillat af pressekagen fra Rondo
Blød og grappaagtig aromatisk smag med tiltagende farve fra
vinkvist.
Pokal – Copenhagen Wine Show 2012: Bedste destillat af
pressedruer.

Præmieringer
Igennem tiden har spiritussen fra Skærsøgaard opnået 8 Medaljer og heraf 4
fra internationale konkurrencer og 4 var guld.
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