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NYHEDSBREV – NOVEMBER 2012
Hej Whisky-venner,
Torsdag d. 25 Oktober tog Carsten Hering os gennem en række flotte whiskies fra hans ’øverste hylde’.
Alle lækre sager, dog var den 12år Dalmore så skrøbelig at den faldt fra hinanden efter få minutter… men
resten var lutter gode drammer – inkl. en meget anderledes Glenallachie som duftede og smagte som en
blanding af gammelt knallertværksted og sød sherry.
I dette nyhedsbrev vil du finde introduktionen til vores næste smagning – nemlig vores store årlige Islaysmagning som er tilbage i november måned denne gang, efter at være blevet flyttet sidste gang.
Vi skal igen være på Restaurant Papegøjehaven til dette arrangement og det betyder en aften hvor der også
er mad på programmet/med i prisen for smagningen… og det er nok godt når der vil være 8 whiskies + en
overraskelse på programmet denne aften.

DERFOR… HUSK DISSE DATOER!!
FREDAG 23. NOVEMBER KL. 1900
RESTAURANT PAPEGØJEHAVEN – STOR ISLAY SMAGNING
Læs introduktion og se smageprogrammet nedenfor (surprise dram også denne aften)

FREDAG 11. JANUAR 2013 KL. 1900
RESTAURANT PAPEGØJEHAVEN – STOR SCOTCH MALT WHISKY SOCIETY SMAGNING
Smageprogrammet offentliggøres senere

NOVEMBER:
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FREDAG D. 23. NOVEMBER 2012 Kl. 19.00 – STOR ISLAY-SMAGNING
** STOR SMAGNING – 65 PLADSER - FOR BÅDE MEDLEMMER OG IKKE-MEDLEMMER **
Så er det igen blevet tid til at hoppe på færgen til Islay og ikke mindst gøre ganen klar til hele 9 whiskies
denne aften – inkl. en surprise dram sponseret af klubben! Sidste år ’truede’ jeg med at Port Ellen –pga.
prisen – til vores Islay-smagning var en saga blot, men vi har revet os og købt 2 flasker af en super
aftapning fra en lille tysk aftapper, der hedder noget så alment som ’Whisky-Doris’… men tag ikke fejl!! De
tapper noget godt whisky!
Ellers skal vi selvfølgelig næsten hele vejen rundt – kun Lagavulin når vi desværre ikke omkring i år, men til
gengæld har Bowmore rejst sig fra asken og vi skal igen smage en aftapning som har fået stor ros.
Bruichladdich leverer denne gang – mig bekendt – den eneste Lochindaal tappet i nyere tid.
Den holder 50ppm phenoler og er dermed endnu mere røget end f.eks. Port Charlotte…
Vi skal selvfølgelig også smage den nye Ardbeg ’Galileo’ som er en blanding af bourbon og marsala fade –
alle fra 1999 – en whisky som har foranlediget en smags-krig mellem whiskyelskere pga. dens
sammensætning - Jeg mener…. Ardbeg på tunge vinfade – fungerer det? Prøv selv denne aften.
Og så er der sherry fadene… 3 af dem er på programmet denne aften… well, faktisk 4… men den sidste er
ikke så tung sherry’ed…og her har i nok gættet at det er vores surprise dram… men glæd jer til de andre –
nemlig Bunnahabhain, Caol Ila og ikke mindst Laphroaig som skulle være i særklasse!
”Foredragsholdere” søges til Islay-smagningen
Igen i år vil vi gerne tilskynde til at vores medlemmer bidrager til vores Islay-smagning.
Første år vi gjorde det havde vi 2 der meldte sig, sidste år var det 3… men det bør vi kunne gøre bedre, ikke?
Så skriv derfor til os på awl@aalborgwhiskylaug.dk og fortæl os, at du godt vil bruge 10min. på dit favorit
Islay destilleri denne aften. Som sidst behøver det ikke være et stort foredrag.
Du skal bare sige, hvorfor du brænder for netop dette Islay destilleri og dets whisky… og evt. noget om
aftenens aftapning. Tilbagemeldingerne fra de 2 sidste år har været at deltagerne synes det er sjovt at høre
hvorfor andre medlemmer synes netop at ’deres’ destilleri er det bedste!
Til slut bør nævnes at traditionen også er at vi til denne smagning har spisning midtvejs igennem aftenen.
Igen i år består dette af en Buffet + 1 øl/vand – og som altid er dette inkluderet i prisen.
Smageprogrammet indeholder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bowmore 1997 14år, 51,8%, ex-bourbon hoggie, Whisky-Fässle
Port Ellen 1982 29år, 58,5%, ex-bourbon hoggie, Whisky Doris
Ardbeg ’Galileo’ 1999, 49%, ex-marsala/bourbon fade, Destilleriaftap.
Kilchoman 6år, 100% Islay, Batch 2, 50%, Destilleriaftapning
Bruichladdich ’Lochindaal’ 2007, 67,2%, (50ppm), DK aftapning
Caol Ila 1999 13år, 50%, refill sherry hoggie, G&M/Asta Morris
Laphroaig 1998 13år, 60,1%, refill sherry butt, Van Wees
Bunnahabhain 1990 21år, 53,1%, refill sherry butt, Berry Bros.
+ en surprise dram inden for temaet!

Smagningen afholdes på Restaurant Papegøjehaven, Europa Plads, Aalborg
Pris: 500,- for medlemmer og 600,- for ikke-medlemmer.
Der åbnes for tilmelding TORSDAG d. 1. NOVEMBER 2012 men først kl. 22.00 denne gang !!
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 tirsdag d. 20 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!!!
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SMAGNINGER I 2. HALVÅR 2012/1. HALVÅR 2013
Programmet ser ud som følger, men tjek jævnligt hjemmesiden for datoer og aftapninger (forbehold for
ændringer):

FREDAG d. 23.
November 2012
Kl. 19.00
Restaurant
Papegøjehaven,
Europa Plads,
Aalborg

AWL’s ISLAY-SMAGNING!
** STOR SMAGNING – BÅDE FOR MEDLEMMER OG IKKE-MEDLEMMER **
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bowmore 1997 14år, 51,8%, ex-bourbon hoggie, Whisky-Fässle
Port Ellen 1982 29år, 58,5%, ex-bourbon hoggie, Whisky Doris
Ardbeg ’Galileo’ 1999, 49%, ex-marsala/bourbon fade, Destilleriaftap.
Kilchoman 6år, 100% Islay, Batch 2, 50%, Destilleriaftapning
Bruichladdich ’Lochindaal’ 2007, 67,2%, (50ppm), DK aftapning
Caol Ila 1999 13år, 50%, refill sherry hoggie, G&M/Asta Morris
Laphroaig 1998 13år, 60,1%, refill sherry butt, Van Wees
Bunnahabhain 1990 21år, 53,1%, refill sherry butt, Berry Bros.
+ en surprise dram!

FREDAG d. 11.
Januar 2013
Kl. 19.00
Restaurant
Papegøjehaven,
Europa Plads,
Aalborg

SMWS – THE SCOTCH MALT WHISKY SOCIETY
M/ EKSTERN FORDRAGSHOLDER
** STOR SMAGNING – BÅDE FOR MEDLEMMER OG IKKE-MEDLEMMER **
Afventer aftapninger – Stay tuned!

FEBRUAR 2013

PROGRAM IKKE FASTLAGT

MARTS 2013

PROGRAM IKKE FASTLAGT

APRIL 2013

PROGRAM IKKE FASTLAGT

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