AALBORG WHISKY LAUG
www.AalborgWhiskyLaug.dk
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Reg.nr. 9366 Konto 4563357725

NYHEDSBREV – JANUAR 2008
Hej Whisky-venner,
Først og fremmest et godt nytår til alle medlemmer . Dette første nyhedsbrev vil indeholde info om
den første smagning i slutningen af januar 2008. Sidst i nyhedsbrevet er der en oversigt resten af de
planlagte smagninger for 1. halvår.

SMAGNINGER I 1. HALVÅR 2008
JANUAR:
Torsdag d. 31 Januar 2008 Kl. 19.00 – Blended Whisky smagning
----> MINI-SMAGNING – 34 PLADSER OG KUN FOR MEDLEMMER!
Hvad er det nu for noget, dette ’Blended Whisky’??
Er det ikke noget man putter i kaffen sammen med puddersukker og flødeskum?? NEJ!!
Det er faktisk den whiskytype der bliver drukket mest af i verden – faktisk er 90% af al whisky der
drikkes Blended Whisky, altså en sammensætning af Grain- og Maltwhisky. Smager det så ordentligt?
Ja, det gør det faktisk – men man skal ofte række lidt længere end hylderne i supermarkederne.
Ingen malt-snobberi denne aften - Kom og smag!
Smageprogrammet ser sådan ud:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ballantines 17år – En lagret udgave af den gamle kending
Jameson 18år (Irland) – En lagret udgave af den gamle kending
Campbeltown Loch 21år (Springbank)
Speyside Distillery Deluxe Blend 25år
Ben Nevis 1962 Single Blend 40år – Grain og Malt whisky fra samme destilleri
Lochside 1964 Single Blend 42år - Grain og Malt whisky fra samme destilleri

Smagningen afholdes på The Irish House, Østerågade 25 (Nytorv) Aalborg, Pris: 195,Der åbnes for tilmelding XXXDAG d. XX JANUAR KL 19.00 – og som altid gælder først-tilmølle princippet. Tilmeldingen til smagningen foregår som sædvanligt via vores hjemmeside
www.AalborgWhiskyLaug.dk eller ved personlig henvendelse til vinhandleren Skjold Burne,
Bispensgade 1, Aalborg (senest mandag d. 28 januar)
BEMÆRK: På hjemmesiden kan der kun tilmeldes via link’et ’Tilmelding til smagning’ nederst til venstre
på hjemmesiden. Findes dette link ikke på siden er der ikke åbent for tilmelding!
Tilmeldinger modtaget pr. mail, eller på anden vis inden det officielle åbningstidspunkt vil blive anset
for ugyldige og slettet!!!
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SMAGNINGER I AWL FOR FORÅRET 2008
Forårets program ser ud som følger, så SÆT KRYDS ved disse datoer:

FREDAG
7/3-2008

GENERALFORSAMLING + CADENHEAD-SMAGNING
STOR SMAGNING – BÅDE FOR MEDLEMMER OG IKKE-MEDLEMMER

Lokale ikke fastsat

LØRDAG
29/3-2008

TUR TIL WHISKYMESSEN I KOLDING
NÆRMERE INFO FØLGER…

KOLDING
TORSDAG
15/5-2008

TEMA IKKE FASTLAGT
NÆRMERE INFO FØLGER…

Lokale ikke fastsat

Sidst vil jeg lige minde om at vi fortsat har whiskyglas (GlenCairn) med AWL logo til salg.
Prisen er kr. 60,- pr. stk. eller 2 stk. for kr. 100,Henvendelse til os via email på awl@aalborgwhiskylaug.dk
Se også linket http://www.aalborgwhiskylaug.dk/Julegave/2007.htm på vores hjemmeside, hvor vi
overrakte en flaske til medlem nr. 26 Svend Berg.
Vi glæder os til at se dig til Laugets smagninger!
Med venlig hilsen
Claus Rasmussen
Formand, Aalborg Whisky Laug
www.AalborgWhiskyLaug.dk
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