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NYHEDSBREV – OKTOBER 2014
Hej Whisky-nydere,
Vi starter lige med at takke Al Jones for Kilkerran-smagningen torsdag d. 18/9. Det var spændende at se
hvordan Kilkerran havde udviklet sig over 5 år og selvom whisky’en stadig ikke er helt i mål, så var det en
god smagning hvor deltagerne lyttede opmærksomt når Al Jones fortalte om Glengyle’s Kilkerran.
Nu hvor vi når ind i den første rigtige efterårsmåned, så er der vel ikke noget bedre end også at smage noget
whisky som passer dertil… denne gang i form af nogle lækre sherryfads-aftapninger og en enkelt
bourbonfads-outsider… Smagningen vil indeholde alt fra en helt ung bombe af en Glenrothes til en flaske af
kultaftapningerne Balvenie’s Tun 1401-serie, så glæd jer!
Efteråret sluttes af med en Islay-minismagning i November hvor vi vil finde bla. nogle flasker fra vores lager,
men også se om ikke der skulle dukke noget spændende op på hylderne. Jeg har tidligere nævnt at der ikke,
pga. priserne, måtte sættes forventninger op omkring at få Port Ellen på smagning igen, men vi har faktisk
noget på lager, så derfor er det nærliggende at bruge det på denne smagning og heldigvis er vi en stor flok
til at dele udgifterne til flasker her i Aalborg Whisky Laug.
Det endelige program for Islay-smagningen vil først være på plads til november-nyhedsbrevet.

HUSK DISSE DATOER I 2014 !!
(FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER)
TORSDAG D. 23/10 KL. 1900
THE IRISH HOUSE – LAGER V-SMAGNING
TORSDAG D. 20/11 KL. 1900
THE IRISH HOUSE – ISLAY-SMAGNING – FLASKER FRA LAGERET + MÅSKE NOGET NYT!

** JULEFERIE **
Vi planlægger allerede på 2015
Der er som altid noget godt i vente – bla. en Irland-smagning og en KANON SMWS-smagning!
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OKTOBER:

TORSDAG D 23. OKTOBER 2014 Kl. 19.00 LAGER V SMAGNING – LIDT BLANDET SHERRY WHISKY
** MINI SMAGNING – 34 PLADSER – MEDLEMMER HAR FORTRINSRET INDTIL 14. OKTOBER **
Sherry fade kommer i flere forskellige afskygninger. De mest almindelige i dag er sherry hogsheads (ca. 250
liter) og lavet af amerikansk eg. Og så er der de traditionelle sherry fade, de store Sherry Butts og
Puncheons (500-600 liter), traditionelt lavet af europæisk eg – en variant som vi desværre ser færre og
færre af fordi det ikke er populært at drikke sherry længere… Men hvad gør whisky producenterne så i stedet
når de ikke kan få så mange ’rigtige’ sherryfade? Hør mere om det på smagningen…
Denne aftens whiskies er fra destillerier som er kendt for sherryfads aftapninger af den helt tunge karakter.
Det er bla. Glendronach som flere har udråbt til det nye Macallan og Mortlach som også er blevet ramt
popularitetsbølgen med en kraftig re-branding til følge. På smagningen vil der være både destilleriaftapninger
og aftapninger som både bærer lidt alder og er ungt og stadig fungerer rigtigt godt… Vi smager også batch 4
af kultaftapningen Tun 1401 fra Balvenie…
Men ingen regler uden undtagelser på denne smagning heller - Vi skal have klemt en enkelt bourbonfads
whisky ind fra lukkede Caperdonich destilleri… og måske en overraskelse?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mortlach 1992 21år, 55,2%, sherry hogshead, Cadenhead Small Batch
Mortlach 1987 26år, 56,8%, refill American sherry hogshead#3103, Adelphi
Glendronach 1993 58,6%, sherry butt#474, Håndaftappet på Destilleriet
Glendronach 1993 21år 55,8%, sherry butt#494 B10, Destilleriaftapning
Glenrothes 2007 7år, 67,5%, sherry hogshead#5323, Adelphi
Balvenie Tun 1401 Batch 4, 50,4%, Destilleriaftapning
Caperdonich 1992 20år, 46%, Cask#121125, Berry Bros. & Rudd

Smagningen afholdes på The Irish House, Østerågade (Nytorv), Aalborg, Medlemspris: 375,Skulle der stadig være ledige pladser d. 14. OKTOBER kl 2100 åbnes smagningen for ikkemedlemmer. Prisen for ikke-medlemmer efter d. 14 OKTOBER er : 475,Der åbnes for TILMELDING FOR MEDLEMMER TIRSDAG d. 7. OKTOBER 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. 21. OKTOBER)
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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 2014

Programmet ser ud som følger, men tjek jævnligt hjemmesiden for datoer og aftapninger (forbehold for
ændringer):
Lager V – smagning, lidt blandet sherry whisky 
** MINI-SMAGNING **

TORSDAG D. 23
OKTOBER 2014
KL. 1900
The Irish House,
Nytorv, Aalborg

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mortlach 1992 21år, 55,2%, sherry hogshead, Cadenhead Small Batch
Mortlach 1987 26år, 56,8%, refill American sherry hogshead#3103, Adelphi
Glendronach 1993 58,6%, sherry butt#474, Håndaftappet på Destilleriet
Glendronach 1993 21år 55,8%, sherry butt#494 B10, Destilleriaftapning
Glenrothes 2007 7år, 67,5%, sherry hogshead#5323, Adelphi
Balvenie Tun 1401 Batch 4, 50,4%, Destilleriaftapning
Caperdonich 1992 20år, 46%, Cask#121125, Berry Bros. & Rudd
+ måske en overraskelse? 

TORSDAG D. 20
NOVEMBER 2014
KL. 1900

ISLAY - SMAGNING
** MINI-SMAGNING **
** PROGRAM FØLGER SENERE **

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