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Nyhedsbrev – Oktober/November 2004
Hej
Så er der nyt fra Aalborg Whisky Laug.
Denne gang blandt andet lidt om Islay smagning, kommende smagninger, nye
rabataftaler, laug-whisky-glas, Laugets egen whisky m.m.

Fredag d. 19. November – Islay smagning
Så er vi klar til årets sidste smagning i Aalborg Whisky Laug.
Denne gang er det røg, tang, tjære, boldværk, salt, jod og hvad man nu ellers kan
smage når der er tale om rene Islay-whiskies.
Også denne gang afholdes smagningen i nogle nye spændende rammer.
Smagningen afholdes:
Fredag d. 19. November kl. 19.00 – ca. 23.00/23.30 i Krøyer salen på Park Hotel,
John F. Kennedys plads, Aalborg (lige overfor banegården)
Der er tale om en luksus Islay-smagning – vi har fundet noget rigtig lækker ”kræs”,
det betyder også at prisen denne gang er lidt dyrere (foruden at Lauget giver et
ekstra stort tilskud pr. medlem).
Da nogle af whiskyerne er sjældne (ikke kan købes mere) så laver vi to pris-tilbud
til jer:
2 cl. af hver whisky og prisen er 350 kr. for medlemmer
3 cl. af hver whisky og prisen er 450 kr. for medlemmer
i første omgang er smagningen kun for jer medlemmer, men hvis der ikke er nok
tilmeldinger så åbner vi op for ikke-medlemmer. Vi kan dog max. være 74 personer.
Foredragsholderen denne gang bliver Peter fra Krut’s Karport i København
(www.kruts.dk), som vil fortælle om de forskellige destillerier og deres udmærkede
whiskies og krydrer det med spændende historier. Og denne gang lover vi at Peter
bliver der hele aftenen. Er der noget Peter ”brænder” for så er det netop Islay.
Tre af aftenens whiskies bliver hemmeligholdt mht. alderen da I skal have lov til
at gætte (jeg kan kun sige GLÆD JER)
Aftenens smageprogram:
1. Laphroaig Cadenhead 1991 - 12 års
2. Ardbeg Cadenhead sherry 1993 - 10 års
3. Lagavulin 12 års Cask Strength
4. Bunnahabhain Peerless xx års (hemmelig)
5. Bruichladdich xx års (hemmelig)
6. Caol Ila xx års (hemmelig)
7. Smoking Islay Blackadder
8. Port Ellen Blackadder Raw Cask 1982
Midtvejs i arrangementet vil der være en lettere spændende buffet fra Park Hotel
indeholdende specialiteter som passer til temaet "Islay".
Tilmeldingen foregår via hjemmesiden eller ved personlig henvendelse til Poul E &
Aalborg Vinhandel – vi åbner op for tilmelding via nettet søndag d. 24 Oktober.
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Betaling ifm. tilmeldinger til smagninger
Når du tilmelder dig en smagning så skal vi modtage betalingen fra dig senest 5
dage efter tilmeldingen - det er nemmest for os administrativt og vi er fri for at
rykke dig for betaling. Vi håber alle vil være os behjælpelig.

Kommende smagninger i 1. halvår af 2005
Af kommende smagninger i Aalborg Whisky Laug kan vi fortælle at vi i løbet af det
kommende halvår har planlagt følgende:








Macallan – gigantisk vertikal smagning af Macallan (eksklusiv smagning kun
for medlemmer) – vi har besluttet at udskyde den til 2005, beklager
Blackadder Raw Cask Single Malt
Bowmore smagning
Islay smagning – ikke besluttet endnu
Highland / Speyside smagning – ikke besluttet endnu
Broar – gamle aftapninger fra det lukkede destilleri – ikke besluttet endnu
Vores hjemkøbte auktionswhiskies

Har du andre forslag – skriv til os.
Hold øje med arrangementerne på vores hjemmeside www.AalborgWhiskyLaug.dk.
Nye rabataftaler
Vi har indgået to nye og spændende rabataftaler for jer medlemmer:
 The Queen Mary Pub, Vesteraa (på hjørnet tæt ved Jomfru Anegade)
Ny spændende Pub i Aalborg - ved forevisning af medlemskort ydes 5 kr. rabat
pr. glas whisky
 Peugeot Aalborg
Ved diskret forevisning af medlemskort tilbyder Peugeot os 30% på sommerdæk
og 35% på vinterdæk og montering u/b samt gratis leje bil ved almindelig
autoreparation og forsikringsskader tilbudet gælder alle bil mærker
Vi håber at I vil benytte jer at disse spændende aftaler.
Whiskyglas
Så har vi fået lavet nogle nye laug-whisky-glas hvor vores logo er ridset/graveret
ind i glassene, så det holder. Vi udleverer et glas gratis til alle medlemmer – du
får det udleveret ifm. at du deltager i en smagning.
Der vil selvfølgelig også være mulighed for at købe glassene denne aften til
60 kr. pr. stk. og 2 for 100 kr.

Laug-poloshirts / T-Shirts
Ifm. vores tur til Whiskymessen i Kolding her i Oktober fik vi, på opfordring af
vores medlem Liselotte (tak Liselotte), lavet nogle sorte poloshirts og T-Shirts
hvor laugets logo er broderet på. Prisen er 150 kr. pr. stk.
Vi åbner op for bestilling af disse i det nye år, så du også får mulighed for at
købe dem. Mere om det senere – du kan se dem på nogle af os til den kommende
smagning.
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Aalborg Whisky Laug’s egen whisky
Så har Aalborg Whisky Laug fået vores ”egen whisky”.
Vi tilbød for nogle måneder siden en Highland Park Blackadder Raw Cask 1988 (15 år)
på sherryfad – den bliver nu aftappet her i slutningen af oktober.
Så hvis alt går vel så skulle jer, som har bestilt den, kunne afhente den i
slutningen af november. I får endelig besked om dette i løbet af november, hvor vi
arrangerer en ”afhentningsaften” hos Duus Vinkjælder.
Det endte med at vi fik 60 flasker og vi er de eneste i Danmark, ja du læste
rigtigt, som får denne aftapning – den tilbydes ikke til salg i butikker.
Men som følge af at vi kun får 60 flasker så blev prisen 20 kr. dyrere pr. flaske.
Vigtigt:
Du bedes inden d. 15. november (sidste frist) betale for det antal flasker du har
bestilt – alle har fået det antal de har bestilt. Prisen er 520 kr. pr. flaske.
Til sidst vil bestyrelsen ønsker dig en rigtig god jul, samt et rigtig godt whiskynytår med forhåbentlig nogle rigtige gode whisky-oplevelser – på gensyn i 1. halvår
2005.
Whisky-venlig hilsen
Kim Nielsen
Formand for Aalborg Whisky Laug

www.AalborgWhiskyLaug.dk
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