AALBORG WHISKY LAUG
www.AalborgWhiskyLaug.dk
Bank: Spar Nord
Reg.nr. 9366 Konto 4563357725

NYHEDSBREV – MAJ 2008
Hej Whisky-venner,
Det trækker op til sommersæsonen og det betyder at vi også holder pause i AWL.
Inden da skal vi dog lige have en sidste smagning midt i maj – mere om den nedenfor…
Vi er også ved at have fået efterårets smagninger på plads - og sikke et program!

KONTINGENT:
De fleste har ny fornyet deres medlemskab for 2008/2009

Er der flere der ønsker at gøre dette, skal det ske SNAREST!
Kontingentet på 200,- for 2008/09 skal indbetales til vores bankkonto:
Spar Nord Reg.nr: 9366 Konto: 4563357725
BEMÆRK!! Kontingentet SKAL være betalt for at deltage i medlemssmagningerne og skal
indbetales sammen med en evt. betaling for næste smagning d. 15/5-08 hvis du ønsker at
deltage på denne.
Medlemsskaber som ikke er fornyet udmeldes automatisk
Nye medlemskort udsendes i ultimo Maj…

SMAGNINGER I 1. HALVÅR 2008
MAJ:

Torsdag d. 15 Maj 2008 Kl. 19.00 – ’Douglas Laing – Premier Barrel’ m/ foredragsholder
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--> MINI-SMAGNING, KUN 34 PLADSER – KUN FOR MEDLEMMER
Sidste smagning inden sommerferien er en smage-profil på whisky som i de gamle dage – og det er
ikke kun i indpakningen som er en smuk keramikflaske. Whiskyen er alle af yngre dato og ligner
dermed stilen på hvordan man drak whisky i 1800-tallet inden lang tids modning begyndte.
Alle Whiskies denne aften er enkeltfadsaftapninger og stadig – på trods af deres unge alder – stadig flot
modnet. Premier Barrel-serien er tappet af den uafhængige aftapper Douglas Laing, og som bla. også
leverer Old Malt Cask og Platinum serien.
Vi har allieret os med Carsten Hering fra Aarhus til at guide os igennem aftenen.
Carsten besøgte bla. Douglas Laing i Glasgow sidste år og ved derfor en del om aftenens produkter.
Smageprogrammet ser sådan ud:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Blair Athol 1994 – SOUTHERN HIGHLAND (sherry) 11 år 46%
Braeval 1996 – SPEYSIDE (sherry) 9 år 46%.
Mortlach 1995 – SPEYSIDE (sherry) 10 år 46%
Bowmore 1997 – ISLAY 10 år 46%
Caol Ila 1996 – ISLAY 10 år 46%
Laphroaig – ISLAY 1998 8 år 46%

Smagningen afholdes på The Irish House, Østerågade (Nytorv), Aalborg, Pris: 225,Der åbnes for tilmelding ONSDAG d. 30 APRIL KL 19.00 – og som altid gælder først-til-mølle
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. 12 MAJ)
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!!!

SMAGNINGER I AWL FOR RESTEN AF 2008
Programmet ser ud som følger, så SÆT KRYDS ved disse datoer (forbehold for ændringer):
JUNI + JULI

** SOMMERFERIE **

ONSDAG
20/8-2008

IRLAND-SMAGNING
Program ikke fastlagt

Lokale ikke fastsat

MINI-SMAGNING - kun for medlemmer

TORSDAG
18/9-2008

MULIG RARE MALT-SMAGNING
m/ lukkede destillerier og Foredragsholder

Lokale ikke fastsat

Program ikke fastlagt
MINI-SMAGNING - kun for medlemmer
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TIRSDAG
21/10-2008

GLEN-KNAPT-SÅ-KENDT
Smagning med destillerier hvis navn begynder med ’Glen-’ men ikke er
nogle man ser så tit.

Lokale ikke fastsat
MINI-SMAGNING - kun for medlemmer
FREDAG
21/11-2008

ISLAY SMAGNING
STOR SMAGNING – både for medlemmer og ikke-medlemmer

Lokale ikke fastsat

Vi glæder os til at se dig til Laugets smagninger!
Med venlig hilsen
Claus Rasmussen
Formand, Aalborg Whisky Laug
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