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NYHEDSBREV – APRIL 2014
Hej Whisky-venner,
Så kom vi ind i den første rigtige forårsmåned, men vejrudsigten som ind i mellem stadig nattefrost.
Heldigvis kan vi altid række ind i skabet og finde noget at varme os på når det bider lidt udenfor… eller bare
tage en dram for hyggens skyld 
Vi havde vores generalforsamling i Marts og i den forbindelse også en fantastisk smagning hvor Cadenhead
aftapningerne blev stemt ind som den bedste i sammenligningen med de matchende destilleriaftapninger.
Måske det også var bare en smule unfair at jeg havde gjort mig umage for at finde nogle rigtige perler fra
Cadenhead  …men igen beviser det at destilleriaftapninger er den almindelige whiskydrikker og
enkeltfadsaftapninger og i særdeleshed uafhængige aftapninger er mere for whiskynørden.
Samtidig fik vi på generalforsamlingen i år en ny kasserer. Vi siger farvel og stort tak til Jan Boyer Hansen i
de forgangne år og velkommen til Palle Roald Sørensen som ny kasserer. Velkommen til bestyrelsen!

HUSK DISSE DATOER I 2014 !!
(FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER)
TORSDAG D. 24/4 KL. 1900
THE IRISH HOUSE – WHISKY & CHOKOLADE
TORSDAG D. 22/5 KL. 1900
THE IRISH HOUSE – CARSTEN HERING - SKOTLAND RUNDT

KONTINGENT 2014 - VIGTIGT! :
Vi minder lige på at vi har lavet om på medlemsåret fra førhen 1/4 til 31/3 efterfølgende år.
Det betyder at vi fra i år - jf. vores nye vedtægter - har et medlemsår der i stedet hedder 1/1 til 31/12
indeværende år.
Derfor tilskyndes du til – hvis du vil være med fra start i 2014- at indbetale dit
kontingent snarest.
På forhånd tak!
Mvh
Bestyrelsen i Aalborg Whisky Laug
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APRIL:

TORSDAG D 24. APRIL 2014 Kl. 19.00 – WHISKY & CHOKOLADE
** MINI-SMAGNING – 34 PLADSER - MEDLEMMER HAR FORTRINSRET INDTIL 17. APRIL **
Her i april måned skal vi prøve en kombination af gode chokolader. Jeres gode formand har prøvet dette på
Aberlour Destilleriet i Speyside ved en tidligere lejlighed og nu arrangerer vi et lignende setup her i AWL.
De whiskies som vi skal prøve sammen med chokoladen vil som altid være i den bedre ende og for at matche
dette har vi fået chokolader i haps-størrelser fra Summerbird Chokolader. Der vil være trøfler med hhv.
citron, lakrids, mint og hindbær samt én hindbær/nougat petit four og flødebolle med hvid chokolade og
passsion/hyben skum. Disse søde sager er gennem research blevet matchet med de 6 nedenstående
whiskies, hvor et par mindre kendte destillerier også har sneget sig ind.
Hvornår har du f.eks. sidst smagt en Inchgower?
Så kom og prøv noget anderledes – og se om ikke kombinationen whisky og chokolade rent faktisk fungerer!
Programmet er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ardbeg Galileo 1999 12år, 49%, ex-bourbon & marsala fade, Destilleriaftapning
Glen Grant 1974, 37år, 47,8%, first fill sherry cask#7643, Berry Bros.
Macduff 2000 11år, 60%, first fill sherry cask#5774, Berry Bros. for The Whisky Barrel
Springbank 15år, 46%, Destilleriaftapning – tappet midt i 00’erne
Arran 121.61 10år, ‘Pulled Pork with Chocoladte Mouse’, 61,1%, refill sherry butt, SMWS
Inchgower 1982 1982 28år, cask#6998, 56,2%, Berry Bros.

Smagningen afholdes på The Irish House, Østerågade (Nytorv), Aalborg, Medlemspris: 275,Skulle der stadig være ledige pladser d. 17. april kl 2100 åbnes smagningen for ikke-medlemmer.
Prisen for ikke-medlemmer efter d. 17. april er : 375,Der åbnes for TILMELDING FOR MEDLEMMER TORSDAG d. 10. APRIL 2014 Kl. 21.00 – og 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. 22. april)
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 1. HALVÅR 2014
Programmet ser ud som følger, men tjek jævnligt hjemmesiden for datoer og aftapninger (forbehold for
ændringer):

TORSDAG D. 24.
April 2014
KL. 1900
The Irish House,
Nytorv, Aalborg

WHISKY / CHOCOLADE SMAGNING
** MINI-SMAGNING **
1. Ardbeg Galileo 1999 12år, 49%, ex-bourbon & marsala fade, Destilleriaftapning
2. Glen Grant 1974, 37år, 47,8%, first fill sherry cask#7643, Berry Bros.
3. Macduff 2000 11år, 60%, first fill sherry cask#5774, Berry Bros. for The Whisky
Barrel
4. Springbank 15år, 46%, Destilleriaftapning – tappet midt i 00’erne
5. Arran 121.61 10år, ‘Pulled Pork with Chocoladte Mouse’, 61,1%, refill sherry butt,
SMWS
6. Inchgower 1982 1982 28år, cask#6998, 56,2%, Berry Bros.

TORSDAG D. 22.
MAJ 2014
KL. 1900
The Irish House,
Nytorv, Aalborg

CARSTEN HERING BESØGER AWL
** MINI-SMAGNING **
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Springbank OB, Rundlets and Kilderkins, 49,4% 11/2001-01/2012
Bunnahabhain 32år 45,8%, Duncan Taylor Octave for LG Whisky, Cask#381244
Highland Park 23år 50,8%, McKillop’s Choice - 16/06/1988-03/2012 - Cask#216
Linlithgow 1982 28år 57,3% McKillop’s Choice, Cask#2206
Clynelish 1995 16år, 55,8% Adelphi, Refill Sherry#8668 - 630 flasker
Benrinnes 1997 15år 59,1% Adelphi Cask#837 - 148 flasker

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