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NYHEDSBREV – SEPTEMBER 2009
Hej Whisky-venner,
Vi kom godt i gang med efterårssæsonen i AWL – paradoksalt nok på en varm aften i sidste halvdel af
august. Aftenen bød på whisky fra det nordlige højland nord for Inverness og igen må der siges at der
ikke var en eneste whisky der faldt igennem 
Næste smagning i september er en mini-smagning med foredragsholder og fokus på den lille aftapper
’The Bottlers’ hvis aftapninger generelt er af utrolig høj kvalitet.
Oktober måned smagning skal afdække om 18år er en god alder for whisky. Vi vil sandsynligvis denne
aften medbringe et lille ekstranummer uden for tema til denne smagning også – vi lover det er ret
specielt 
November vil som sædvanligt byde på vores store Islay-smagning
Husk! Du kan altid se flere detaljer på vores hjemmeside, om de flasker vi har på smagning.

SMAGNINGER I 2. HALVÅR 2009
SEPTEMBER:

Klassisk logo fra ’The Bottlers’

Dette her skulle være godt! Aftapninger fra denne vinkøbmand i Edinburgh går ofte helt upåagtet hen,
på nær i hardcore whiskykredse, hvor navnet ’The Bottlers’ får mundvandet til at løbe.
Nu får vi i AWL chancen for at se om det også passer! 
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Alle aftapninger er enkeltfads-aftapninger og flere er for længst udsolgt.
Vi har allieret os med Carsten Hering fra Aarhus som vil komme og præsentere denne aftapper for os.
Jeg vil ikke uddybe mere her – Carsten Hering vil fortælle mere om både aftapperen og aftenens
whiskies under selve smagningen
Torsdag d. 17. SEPTEMBER 2009 Kl. 19.00 – Fokus på aftapperen ’The Bottlers’
** Mini-smagning - kun 34 pladser – kun for medlemmer**
SMAGEPROGRAMMET DENNE AFTEN ER:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Balmenach, 21år, 57,8%, refill sherry butt#3056
Benrinnes, 17år, 60,2%, refill sherry butt#1852
Caperdonich, 27år, 54,3%, refill sherry hogshead#8965
Clynelish, 16år, 58,5%, refill sherry butt#4016
Isle of Jura, 18år, 52,7%, ex-bourbon hogshead#1107
Teaninich, 21år, 62,3%, refill sherry butt#7202

Smagningen afholdes på The Irish House, Østerågade (Nytorv), Aalborg, Pris: 325,Der åbnes for tilmelding tirsdag d. 1. september Kl. 21.00 – 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 d. tirsdag 15 september)
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!!!

Medlemmer og medlemskab:
Har du endnu ikke fornyet dit medlemskab eller er du stadig ikke medlem, så kan du nå at deltage i
efterårets program ved at melde dig ind NU! 

SMAGNINGER I 2. HALVÅR 2009
Programmet ser ud som følger, så tjek jævnligt hjemmesiden for datoer (forbehold for ændringer):
Torsdag 17/9
Kl 1900
THE IRISH
HOUSE

Fokus på aftapperen ’The Bottlers’
*Mini-smagning m/ foredragsholder – kun for medlemmer*
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Torsdag 8/10
Kl 1900
THE IRISH
HOUSE

Balmenach, 21år, 57,8%, refill sherry butt#3056
Benrinnes, 17år, 60,2%, refill sherry butt#1852
Caperdonich, 27år, 54,3%, refill sherry hogshead#8965
Clynelish, 16år, 58,5%, refill sherry butt#4016
Isle of Jura, 18år, 52,7%, ex-bourbon hogshead#1107
Teaninich, 21år, 62,3%, refill sherry butt#7202
En ’myndig’ smagning – er whisky på 18 år en god alder?
*Mini-smagning – kun for medlemmer*

1.
2.
3.
4.
5.

Rosebank, 1990, 18år, 46%, refill sherry, Chieftains Choice
Bladnoch 18år, 55%, Destilleriaftapning
Longrow 18år, 46%, Destilleriaftapning
Springbank 18år, 46% Destilleriaftapning
Ikke fastsat
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6. Ikke fastsat
Fredag 13/11
LOKALE
IKKE
FASTSAT

ISLAY-SMAGNING
Stor smagning – både for medlemmer og ikke-medlemmer
1. Laphroaig, 1990, 18år, 55,6%, Berry Bros & Rudd
2. Caol Ila, 1984, 24år, 58,2%, Single Malts of Scotland
Resten af programmet ikke fastsat endnu

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