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

NYHEDSBREV – NOVEMBER 2008
Hej Whisky-venner,
Vi er nu kun godt 2 måneder fra jul – tiden flyver afsted. Vi er hermed så langt fremme også at vi skal
have afholdt vores årlige Islay-smagning – en smagning som klæder årstiden godt, men regn og rusk
udenfor – og røgbomber og delikate Islay-whiskies indendørs.
Som nævnt i sidste nyhedsbrev har vi pga. lokalemangel måtte rykke Islay-smagningen 1 uge frem fra
21/11 til nu 14/11
Vi vil også på et snartligt bestyrelsesmøde få planlagt forårssæsonen – vi har allerede her et par lækre
ideér oppe i ærmet, så glæd jer…
Husk! Du kan altid se flere detaljer på vores hjemmeside, om de flasker vi har på smagning .

SMAGNINGER I 2. HALVÅR 2008
NOVEMBER:

Så er det tid til årets Islay-smagning!...og med et program som i fremtiden vil blive svært at overgå.
Hvis du kun skal til 1 whisky-smagning om året, så lad det være denne!! Programmet er uovertruffet!
Islay-whisky er som bekendt voldsomt populært - og af populariteten også stigende i pris.
Prisen på Islay-whisky er over de sidste 3år steget op mod 40%! hvor resten af whiskybrancen ’kun’ er
steget med 25%. Men hvis man er røgfreak er dette aftenen, da der ind i mellem er røgbomber af
kailber, men selvfølgelig skal vi også smage på de delikate næsten urøgede whiskies fra Bruichladdich
og Bunnahabhain.
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Vi har denne gang ikke nogen foredragholder, men i stedet vil vi vise et flot slideshow fra Formanden
og Kasserens tur til Islay i Oktober 08’, blandet med billeder fra Islay fra en tur i sommeren 07’ krydret
med lidt info om Islay og destillerierne
Vi vil denne gang holde smagningen et nyt sted – nemlig Restaurant Papegøjehaven, hvor ejeren også
har tilknytning til whisky, som tidl. medejer af Craigellachie Hotel i Speyside.
Midtvejs i smagningen vil der være en anretning + 1 øl/vand med i prisen
FREDAG d. 14 November 2008 Kl. 19.00 – Islay-smagning m/ buffet+ 1 øl/vand
-->STOR SMAGNING – 65 PLADSER - BÅDE FOR MEDLEMMER OG IKKE MEDLEMMER
1.
2.
3.
4.
5.
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Caol Ila, 1981 27år, 53,8%, 502 flasker, Duncan Taylor
Ardbeg Rennaissance, 10år, 55,9%, 21000 flasker, Destilleriaftapning
Bowmore 1997 10år, 56,9%, 301 flasker, Exclusive Malts
Laphroaig, 1990 18år, 56,6%, 291 flasker, Dewar Rattray
Bruichladdich, 1988, 18år, 46%, Berry Bros.
Port Charlotte PC6 6år, 61,6%, 18000 flasker, KÆMPE RØGBOMBE!
Bunnahabhain, 1979, 28år, 46%, 234 flasker, Single Malts of Scotland
Port Ellen, 1982, 26år, 50%, 721 flasker, Douglas Laing Old Malt Cask

Smagningen afholdes på Restaurant Papegøjehaven, Europa Plads 2, Aalborg,
Pris: 375,- for medlemmer og 450,- for ikke-medlemmer
Der åbnes for tilmelding MANDAG d. 27 Oktober KL 20.00 – 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 Tirsdag d. 11 November)
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!!!

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