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NYHEDSBREV – SEPTEMBER 2010
Hej Whisky-venner,
Så kom vi gang med efterårs sæsonen med en rigtig lækker Arran-smagning. Det var spændende at se
hvad et så ungt destilleri (1995) allerede har formået at frembringe. Et stort tak til medlem nr#166
Morten som har besøgt Arran ved et par lejligheder og kunne fortælle lidt praktisk fra destilleriet samt
et par anekdoter fra derfra.
Vores første rigtige efterårs smagning løber af stablen her i september, en rigtig LUKSUS smagning
med whisky fra kult-destillerier krydret med et par gamle aftapninger fra lige knapt kendte steder…
men mon ikke vi nok også skal blive positivt overrasket der? 

En lille reminder:
Der er stadig nogle som ikke har fornyet deres medlemskab for sæsonen 2010/11 
HUSK! at gøre dette for at kunne deltage i de attraktive mini-smagninger i løbet af efteråret og næste
forår.

SMAGNINGER I 2. HALVÅR 2010
SEPTEMBER:

Højlandet, Speyside, Islay, Campbeltown og det skotske lavland… Kort sagt Skotland rundt… og
Skotland rundt i gamle aftapninger, hvor 2 af aftenens whiskies er destilleret helt tilbage i 1960’erne 
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Det er store destilleri navne vi skal smage denne aften. Også selv om der har sneget sig et par
’outsidere’ ind, nemlig Macduff i byen Banff helt oppe ved kysten i Speyside og Ben Nevis -i højlandetfor foden af bjerget af samme navn.
Resten taler for sig selv – det er ’giganter’ i inden for whiskyverdenen, hvad enten man er til
sherrylagret whisky, røg eller sofistikeret lavlandskarakter. 5 af de 6 aftapninger er for længst udsolgte
og vi er kun kommet i besiddelse af disse ved privatkøb og/eller rent held!
Dette her er en smagning hvor man bare sætter sig ned og nyder sin whisky i godt selskab!
Det vil vi så gøre… 
TORSDAG D. 16 SEPTEMBER 2010 Kl. 19.00 – OLD TIME SKOTLAND RUNDT-SMAGNING
** Mini-smagning – 34 pladser, kun for medlemmer **
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Glenfarclas 1966 43år, Old Malt Cask 48,2%, cask#5525 *sherry-bombe*
Macduff, 1968 38år, Duncan Taylor 45,4%, cask#8545
Springbank 21år 46%, Gammel destilleri aftapning
Ben Nevis 1970 26år, Gammel destilleri aftapning, 52% cask#4535
Ardbeg Committee Reserve, 55,3% tappet 2002 (ingen alder på flasken)
Linlithgow (St. Magdalene), 26år 63,7%, SMOS cask#1622

Smagningen afholdes på The Irish House, Østeraagade (Nytorv), Aalborg,
Pris: 300,- og kun for medlemmer
Der åbnes for tilmelding tirsdag d. 31. August 2010 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. 13. 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!!!

SMAGNINGER I 2. HALVÅR 2010
Programmet ser ud som følger, men tjek jævnligt hjemmesiden for datoer og aftapninger (forbehold for
ændringer):
TORSDAG
16/9
Kl 19.00
The Irish
House,
Nytorv,
Aalborg
TORSDAG
14/10
Kl 19.00

Old Time Skotland Rundt-smagning
** Mini-smagning – 34 pladser, kun for medlemmer **
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Glenfarclas 1966 43år, Old Malt Cask 48,2%, cask#5525 *sherry-bombe*
Macduff, 1968 38år, Duncan Taylor 45,4%, cask#8545
Springbank 21år 46%, Gammel destilleri aftapning
Ben Nevis 1970 26år
Ardbeg Committee Reserve, 55,3% tappet 2002 (ingen alder på flasken)
Linlithgow (St. Magdalene), 26år 63,7%, SMOS cask#1622
Whisky og dets fad-oprindelse
** Mini-smagning – 34 pladser, kun for medlemmer **
Ingen aftapninger fastsat

The Irish
House
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Nytorv,
Aalborg
FREDAG
12/11
Kl 19.00
LOKALE
IKKE
SATSAT

ISLAY-SMAGNING
** Stor smagning – både for medlemmer og ikke-medlemmer **
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bunnahabhain 31år, 54,7%
Ardbeg Supernova 2010, 60,1%
Port Ellen 1982, 24år, 59,6%
Lagavulin 12år, 48%
Bowmore 1994, 14år, 56,3%
Caol Ila ‘Unpeated’ 8år, 64,2%
Kilchoman Single Cask for Danmark, 62,4%
Laphroaig, 12år, 54,9%

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