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Nyhedsbrev – Maj 2005
Hej
Så er der nyt igen fra Aalborg Whisky Laug.
Denne gang blandt andet lidt om fornyelse af medlemskab, Blackadder smagning,
”gammel smagning”, kommende smagninger m.m.

Fornyelse af medlemskab
Har du husket at forny dit medlemskab ?
Ellers er det ved at være sidste chance nu – du kan nå det endnu, men skynd dig
inden vi lukker for tilmeldinger.

Næste smagning: Fredag d. 20. Maj – Tema: Raw Cask Blackadder Single Malt
En længe ventet smagning – nu skal vi smage ”rå” whisky – direkte fadaftapninger.
Blackadder Raw Cask serien – 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.
Meget smagsfulde, ekstra kraftige og fyldige single malts – glæd dig.
Smagningen afholdes:
Fredag d. 20. Maj kl. 19.00 – ca. 23.00/23.30 i Krøyer salen på Park Hotel,
John F. Kennedys plads, Aalborg (lige overfor banegården)
Prisen denne gang er 325 kr. for medlemmer og 375 kr. for ikke-medlemmer.
Aftenens smageprogram:
1. Arran 1996
2. Linkwood 1989
3. Ben Nevis 1992
4. Highland Park 1989
5. Springbank 1993
6. Bruichladdich 1991
7. Bowmore 1991
8. Caol Ila 1993
Foredragsholderen denne gang bliver Jens Sørensen fra Vejle-området - han vil
fortælle om de forskellige destillerier og deres udmærkede whiskies.
Er der noget Jens ”brænder” for så er det bl.a. Blackadder.
Hvis vi er heldig får vi også besøg af Claus, som er importøren af Blackadder i
Danmark – men det er i skrivende stund ikke afgjort.
Midtvejs i arrangementet vil der være en lettere spændende buffet fra Park Hotel
som passer til temaet.
Tilmeldingen til smagningen foregår som sædvanligt via vores hjemmeside eller ved
personlig henvendelse til Poul E & Aalborg Vinhandel.
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Sidste smagning inden sommeren
Primo juni - inden sommeren - slutter vi af med en ”gammel” smagning. Vi skal smage
Ardbeg og Brora – følgende aftapninger er købt hjem og klar til at blive smagt:
1.
2.
3.
4.

Brora 20 års (rare malt)
Brora 30 års
Ardbeg 1972
Ardbeg 1977

Bemærk – denne smagning er en minismagning og der er kun plads til 32 personer og
den er kun for medlemmer (husk nu at betale dit kontingent, så du ikke går glip af
denne luksus smagning)
Mere om dato, sted m.v. i næste nyhedsbrev.

Kommende smagninger
Af kommende smagninger i Aalborg Whisky Laug kan vi fortælle at vi i løbet af det
næste godt halve år har planlagt følgende:





2.
2.
2.
2.

halvår
halvår
halvår
halvår

2005
2005
2005
2005

–
–
–
–

Lowland smagning
Ukendte destillerier
Stor Springbank smagning
Islay-smagning

Hold øje med arrangementerne på vores hjemmeside www.AalborgWhiskyLaug.dk

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.
Når du indbetaler via en bankoverførsel – skriv venligst dit medlemsnr. i
tekstfeltet til os – det er meget nemmere for os.

Vi glæder os til at se dig til nogle af vores kommende arrangementer.

Whisky-venlig hilsen
Kim Nielsen
Formand for Aalborg Whisky Laug

www.AalborgWhiskyLaug.dk

Side 2 af 2

