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NYHEDSBREV – OKTOBER 2009
Hej Whisky-venner,
Jeg vil starte med nogle få ord om de flasker vi smagte på ’The Bottlers’-smagningen d. 17/9
’NØJ HVOR VAR DET GODT!!!’ Det var så det… og derfor også en skam der vi stod med 4 pladser til
denne smagning som vi ikke fik solgt – men vi hyggede os som sædvanligt alligevel
Nu står Oktober - den første rigtige efterårs måned - for døren – og med den endnu en smagning.
Denne gang ser vi på om 18år er en god alder for en whisky. Vi tager et kig på et par Lowlandwhiskies, et par luksus smagninger fra Campbeltown og et par sherry-bomber fra Speyside samt en
overraskelse præsenteret på aftenen
Husk! Du kan altid se flere detaljer på vores hjemmeside, om de flasker vi har på smagning.

SMAGNINGER I 2. HALVÅR 2009
OKTOBER:

Er vi voksne når vi når 18år? Er en whisky ’voksen’ når den når 18år?
Dette sætter vi på prøve denne aften og måden vi gør det på, er som følger…
Vi sætter os ned i godt selskab og smager på whisky fra Lowlands som typisk har ry for at modne
meget hurtigt og være lette i karakteren. Derefter skal vi smage på whisky fra Speyside – klassiske
whiskies som godt kan drikkes unge, men også tåle mange års lagring.
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Sidst men ikke mindst et par luksus-aftapninger fra Springbank, en på Kintyre halvøen, en whisky som
har ry for at modne meget langsomt, men være rigtig rigtig flot når den kommer op i årerne.
Vi har samtidig besluttet os for at tilføje et ekstranummer på denne smagning. Det er en flaske fra Islay
uden for aftenens tema, men en sjov en af slagsen og aftappet ved fadstyrke
Torsdag d. 08 OKTOBER 2009 Kl. 19.00 – En ’myndig’ smagning - 18års whisky
** Mini-smagning - kun 34 pladser – kun for medlemmer**
SMAGEPROGRAMMET DENNE AFTEN ER:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rosebank 18år, Lowlands, Chieftain Choice, refill sherry, 46%
Bladnoch 18år, Lowlands, Destilleriaftapning, bourbon fade, 55%
Springbank 18år, Campbeltown, Destilleriaftapning, sherry og bourbon fade, 46%
Longrow 18år, Campbeltown, Destilleriaftapning, refill sherry fade, 46%
Macallan Vintage 1985, 18år, Speyside, sherry fade, 43%
Glendronach 18år, Speyside, sherry fade, 46%
En overraskelse fra Islay ved fadstyrke (uden for tema, og afsløres først på aftenen)

Smagningen afholdes på The Irish House, Østerågade (Nytorv), Aalborg, Pris: 250,Der åbnes for tilmelding tirsdag d. 22. 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 6 oktober)
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 2. HALVÅR 2009
Programmet ser ud som følger, så tjek jævnligt hjemmesiden for datoer (forbehold for ændringer):
Torsdag 8/10
Kl 1900
THE IRISH
HOUSE

En ’myndig’ smagning – er whisky på 18 år en god alder?
*Mini-smagning – kun for medlemmer*
1. Rosebank 18år, Lowlands, Chieftain Choice, refill sherry, 46%
2. Bladnoch 18år, Lowlands, Destilleriaftapning, bourbon fade, 55%
3. Springbank 18år, Campbeltown, Destilleriaftapning, sherry+bourbon fade,
46%
4. Longrow 18år, Campbeltown, Destilleriaftapning, refill sherry fade, 46%
5. Macallan Vintage 1985, 18år, Speyside, sherry fade, 43%
6. Glendronach 18år, Speyside, sherry fade, 46%
7. En overraskelse fra Islay ved fadstyrke (uden for tema, og afsløres først på
aftenen)

Fredag 13/11
LOKALE
IKKE
FASTSAT

ISLAY-SMAGNING
Stor smagning – både for medlemmer og ikke-medlemmer
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Laphroaig, 1990, 18år, 55,6%, Berry Bros & Rudd
Caol Ila, 1984, 24år, 58,2%, Single Malts of Scotland
Port Charlotte PC7, 61%, Destilleriaftapning
Kilchoman Inaugural release, 3år 5mdr. 46%, Destilleriaftapning
Bunnahabhain (ikke nærmere fastsat)
Ardbeg (ikke nærmere fastsat)
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7. Lagavulin (ikke nærmere fastsat)
8. Port Ellen (ikke næmere fastsat)
Smagninger i det nye år:
Lokaler ikke
fastsat

JANUAR - Japan-smagning (mini-smagning)
FEBRUAR – Laphroaig + ?? (mini-smagning)
MARTS – Generalforsamling + Skotland rundt (stor smagning)
APRIL – Tema udkendt (mini-smagning)
Forbehold for ændringer

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