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Nyhedsbrev - September 2004
Hej
Så er der nyt igen fra Aalborg Whisky Laug.
Denne gang blandt andet lidt om medlemskort, World Wide smagning, Tur til
Whiskymessen, Mackmyra smagning, Islay smagning, Laugets egen whisky m.m.
Medlemskort
De sidste der mangler at få tilsendt et medlemskort – vi har ikke glemt jer, men
der har været lidt problemer med leverancen af kortene – vi håber snart det lykkes,
vi beklager.
Fredag d. 17. September – World wide smagning (verdens smagning)
Du kan nå det endnu – der er ledige pladser til vores store utraditionel verdens
smagning.
Smagning afholdes i nogle spændende rammer - det er lykkes os at leje den gamle
festsal i Odd-Fellow Palæet – kom og oplev et stykke nostalgi af Aalborg.
Smagningen afholdes:
Fredag d. 17. September kl. 19.00 – ca. 23.00 i Odd-fellow Palæet, Boulevarden 20,
Aalborg
Prisen denne gang er 300 kr. for medlemmer og 350 kr. for ikke-medlemmer.
Det er tale om en luksus smagning og en smagning hvor vi skal smage whisky fra
nogle spændende og for nogle helt ukendte whisky-lande.
Og vi kan godt garantere at der også er noget for dem som er til røg/tørv.
Aftenens smageprogram:
1. Skotland - Bruichladdich 17 års Single Malt, Scott's Selection, 60 %, Islay
2. Skotland - Ben Nevis 10 års Single Malt, Western Highland
3. Irland - Knappogue Castle 1993 - Single Malt - Bushmill
4. Canada - Pike Creek, 10 års Single Malt, Port Finish
5. Amerika - Blanton's Single Barrel Original Kentucky Straight Bourbon - 8 års
6. Japan - Sendai 12 års Single Malt
7. Tyskland - Slyrs 2000 Single Malt
8. New Zealand - Lammerlaw 12 års Single Malt, peated
9. Guatemala - Ron Zacapa Centenario XO 25 års luksus rom

Lørdag d. 9. Oktober - Whiskymesse i Kolding
Husk at tilmelde dig turen til whiskymessen i Kolding - 46 har tilmeldt sig, så der
er max. 24 pladser tilbage. Gå ikke glip af denne spændende tur.
Der bliver ingen messeavis fra whiskyimportøren MacY som sidste år (sparet væk),
dog får vi en liste tilsendt så vi kan se hvad de tilbyder på messen, som vi enten
udsender eller udleverer under turen.
Også i år bliver der mulighed for alle medlemmer (også dem som ikke skal med på
turen) at købe MacY’s produkter til Messepris i resten af Oktober hos vinhandleren
Poul E & Aalborg Vinhandel, Bredegade 18, Aalborg.
Så bestemmer du selv om du vil slæbe på flaskerne eller bestille når du kommer
hjem.
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Tirsdag d. 19. Oktober – Mackmyra smagning (Svensk whisky)
Så er det lykkes os at få en aftale i hus med en smagning af Mackmyra whisky.
Vi skal smage 4 forskellige whiskies, som bliver skænket med løs hånd.
De kommer også og holder et foredrag med billeder fra Sveriges destilleri m.v.
Smagningen afholdes:
Tirsdag d. 19. Oktober kl. 19.00 – ca. 21.30 på The Irish House, Østeraagade i
Aalborg
Prisen denne gang er kun 140 kr. og kun for medlemmer.
Tilmeldingen til smagningen foregår som sædvanligt via vores hjemmeside eller ved
personlig henvendelse til Poul E & Aalborg Vinhandel, Bredegade 18, Aalborg.
Yderligere info om Mackmyra whisky: www.mackmyra.se

Islay smagning i November
Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 19. November (måske 26. November) – vi får
selveste Peter Kjær fra Krut’s Karport i København og denne gang har vi ham hele
aftenen !!
Vi er i samarbejde med Peter ved at sammensætte et kanonspændende program – du kan
se nogle af aftapninger allerede nu på vores hjemmeside.
Det bliver vildt – glæd dig !!!

Aalborg Whisky Laug’s egen whisky
Mens vi venter på at få vores egne fade så har vi fået et super tilbud.
Vi er tilbudt en Highland Park Blackadder Raw Cask 1988 (15 år) på sherryfad, som
først aftappes i slutningen af september/starten af oktober.
Robin fra Blackadder siger at det er noget af det bedste HP han har haft – vi havde
fornøjelse af at smage året yngre på smagning i august og her vandt Highland Parken
denne aftenen (den var suveræn) – denne aftapning skulle bare være bedre (kan det
lade sig gøre ??)
Vedlagt smagsnoter fra Robin:
Whisky:
Year:
Cask number:
Percentage volume:
Total bottles:
Cask type:
Colour:
Peat:
Sweetness:
Nose:
Taste:

Finish:
Note:

Blackadder Raw Cask HIGHLAND PARK
1988 (15 years old)
11931 distilled: 1988 Bottled: Sept/Oct 2004
approx 56%
approx 535
First fill Sherry Butt
9/10 Dark Chestnut Brown
7/10
6/10
(8)Very Sherried with a lot of tannin with quite a lot of spirit
(10) Mouth-filling - wow - explodes into the outh, lots of nuts,
sherry and orange chocolate, lots of peat and rounded with plum
pudding richness
(9) Sweet, sherried and peaty. Very long and warming with
smokiness towards the end
Wonderful !!!!
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Raw Cask er skotsk single malt som er hældt direkte fra fad på flaske uden nogen
filtrering. Alt er med – alle smagsnuancer ja sågar lidt partikler og bundfald.
Det giver nogle meget smagsfulde, ekstra kraftige og fyldige single malts.
Yderligere info på www.blackadder.com
Prisen som vi kan tilbyde jer medlemmer er en direkte pris med en klækkelig rabat.
Din pris er 500 kr. pr. flaske – hvis den skulle sælges i forretning kommer prisen
omkring 675 - 700 kr.
Prisen er betinget af at vi tager 120 flasker og det har Lauget jo ikke midler til,
derfor vil vi gerne vide om du er aftager til en, to, tre eller flere flasker.
Vigtigt:
Du bedes inden d. 24. september (sidste frist) tilkendegive om du er interesseret
og det gør du ved at benytte vores hjemmeside og klik på det normale Tilmeldingslink, der har vi lavet nogle specielle købsorde-linier.
Har du ikke internet kan du henvende dig hos vinhandler, Poul E & Aalborg Vinhandel
og afgive din ordre.
Bemærk: Du skal ikke betale noget endnu, vi skal først finde ud af om I er
interesseret i denne lækre whisky. Det er en bindende købsordre du afgiver.
Vi forbeholder os ret til at reducere din bestilling hvis tilslutningen bliver for
stor, det skal jo gerne komme så mange medlemmer til gode som muligt.
Der bliver et par liniers tekst reserveret til Lauget, så vi får lov til at sætte
vores eget præg på etiketten.
Vi(bestyrelsen) synes det er et kanon tilbud og med en whisky som smagsmæssigt vil
ramme mange af jer medlemmer – vi håber I tager godt imod det.

Hold øje med arrangementerne på vores hjemmeside www.AalborgWhiskyLaug.dk.
Vi glæder os til at se dig til vores næste arrangement d. 17. september.
Whisky-venlig hilsen
Kim Nielsen
Formand for Aalborg Whisky Laug

www.AalborgWhiskyLaug.dk
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