
4 4 udgave,udgave, består af 14.225 flasker og  består af 14.225 flasker og 
har en alkoholstyrke på 45,1 % og har har en alkoholstyrke på 45,1 % og har 
MØRKERØD MØRKERØD angivelse på etiketten.angivelse på etiketten.

5 5 udgave,udgave, består af 13.995 flasker og  består af 13.995 flasker og 
har en alkoholstyrke på 44,4 % og har har en alkoholstyrke på 44,4 % og har 
ORANGEORANGE angivelse på etiketten. angivelse på etiketten.

6 6 udgave,udgave,  består af 13.665 flasker og har består af 13.665 flasker og har 
en alkoholstyrke på 45,5 % og har  en alkoholstyrke på 45,5 % og har  
LYSEGRØN LYSEGRØN angivelse på etiketten.angivelse på etiketten.

FOUNDERS RESERVEFOUNDERS RESERVE repræsente- repræsente-
rer det ypperste inden for det at skabe rer det ypperste inden for det at skabe 
et kompliceret blend. Når et parti frem-et kompliceret blend. Når et parti frem-
stilles, udvælger vores Master Blender stilles, udvælger vores Master Blender 
sine favoritter blandt en masse fade af sine favoritter blandt en masse fade af 
gammel lagret rom. Hver tønde har sin gammel lagret rom. Hver tønde har sin 
egen særlige karakter og medvirker til egen særlige karakter og medvirker til 
at give kollektionen den smag og kva-at give kollektionen den smag og kva-
litet, vi holder af. De unikke smage og litet, vi holder af. De unikke smage og 
de forskellige alkoholstyrker gør hver de forskellige alkoholstyrker gør hver 
udgave til en helt særlig oplevelse. udgave til en helt særlig oplevelse. 

GOD FORNØJELSE.GOD FORNØJELSE.

FOUNDERS RESERVE COLLEC-FOUNDERS RESERVE COLLEC-
TOR’S EDITIONTOR’S EDITION er en serie af seks  er en serie af seks 
eksklusive XO’er fra A.H. Riise. De eksklusive XO’er fra A.H. Riise. De 
første tre udgaver blev udsolgt på bare første tre udgaver blev udsolgt på bare 
et par uger. På grund af den høje efter-et par uger. På grund af den høje efter-
spørgsel tilføjer vi tre nye blends til se-spørgsel tilføjer vi tre nye blends til se-
rien, hver med sin alkoholstyrke. Alle rien, hver med sin alkoholstyrke. Alle 
blends i kollektionen bliver tappet på blends i kollektionen bliver tappet på 
sorte flasker. Hver udgave genkendes sorte flasker. Hver udgave genkendes 
ved etikettens farve og alkoholstyrken.ved etikettens farve og alkoholstyrken.
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