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NYHEDSBREV – NOVEMBER 2015
Hej Whiskynydere,
Selvom vi kun var sidst i Oktober måned så smagte denne måneds smagning en del mere af Jul end de fleste
andre smagninger. Årsagen var selvfølgelig den kraftige sherry-lagring på både Pedro Ximenez og Oloroso
fade som Glendronach er kendt for og det var uden tvivl kræs for efterhånden selv de mest forkælede ganer i
AWL.
Vi fortsætter sherry-temaet en lille smule på November måneds smagning. Her smager vi 3 destillerier som
normalt er kendt for deres sherry lagring, men her vil vi prøve ex-bourbonfads-udgaver op mod aftapninger
lagret på sherryfade.
Vi begynder samtidig snarest at planlægge foråret 2016, hvor den eneste fastlagte smagning indtil videre er
en SMWS-smagning omkring April måned. Skriv derfor til os inden midten af November måned hvis I har
tema-forslag til en smagning.

HUSK!! AWL har fået SWIPP  :
Det er nu muligt at betale for kontingent og ikke mindst smagningerne ved at bruge SWIPP.

Hvis du ønsker at benytte denne mulighed hedder det tilknyttede nummer 21950443
Bemærk at dette nummer KUN er til SWIPP – det er ikke et nummer vi kan kontaktes på.

HUSK DISSE DATOER I 2015 !!
(FORBEHOLD FOR TEMA OG DATO-ÆNDRINGER)
TORSDAG D. 19/11 KL. 1900
THE IRISH HOUSE – MACFARCLACH
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NOVEMBER:

Det bliver en af årets bedste smagninger når Macallan, Glenfarclas og Mortlach brager sammen denne aften.
De 3 ovennævnte giganter kendes normalt for deres sherrylagrede whisky, men denne aften skal vi prøve
både ex-bourbon og ex-sherryfads lagrede versioner af dem. Alle er, på nær 2, fra uafhængige aftappere da
dette giver den bedste og ofte eneste mulighed for at prøve noget som adskiller sig fra hvad der normalt
udbydes fra destilleriet – og til en langt mere fornuftig pris!
Endelig er der mulighed for også at mærke historiens vingesus på denne smagning når vi serverer en
Glenfarclas fra 1965, tappet af The Scotch Malt Whisky Society (SMWS) i 2014. Udover dette er 3 af aftenens
aftapninger hældt på flaske for mellem 5-10 år siden og er sammen med alle enkeltfads-aftapningerne for
længst udsolgt hvilket gør at denne smagning havner i den halv eksklusive ende.
Eksklusiviteten afspejler sig ’desværre’ også i prisen for smagningen. 3 af flaskernes indkøbspris lå mellem
2000-3000 kr ved deres udgivelse og dette vil unægtelig tvinge prisen op. Derfor har vi valgt at give et
tilskud til hver billet for at holde prisen en smule nede – se prisen nedenfor.
Vel mødt til den sidste smagning i 2015
TORSDAG D 19. NOVEMBER 2015 Kl. 19.00 MACFARCLACH-SMAGNING
** MINI SMAGNING – 34 PLADSER – MEDLEMMER HAR FORTRINSRET INDTIL 10. NOVEMBER **
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Macallan 24.120 1990 20år, 56,3%, 1st fill sherry butt, 123 flasker, SMWS
Macallan 24.128 1985 29år, 51,1%, refill bourbon hogshead, 209 flasker, SMWS
Macallan 1989 25år, 51,4%, bourbon barrel, 156 flasker, Cadenhead
Glenfarclas 1.183 1965 48år, 48%, refill bourbon hogshead, 127 flasker, SWMS
Glenfarclas 1989 16år, 46% ’Robert The Bruce’, 1200 flasker, Destilleriaftapning for Tyskland
Glenfarclas 15år, 103 proof 58,6%, Destilleriaftapning for The Whisky Exchange
Mortlach 76.96 1987 25år, 55,2%, refill bourbon hogshead, 246 flasker, SMWS
Mortlach 1992 16år sherry butt#4797, 582 flasker, Douglas Laing Old Malt Cask
Mortlach 1992 21år, 55,2%, 228 flasker, Cadenhead Small Batch

Smagningen afholdes på The Irish House, Østerågade (Nytorv), Aalborg, Medlemspris: KUN 400,Der åbnes for TILMELDING FOR MEDLEMMER TIRSDAG D. 3 NOVEMBER 2015 Kl. 21.00 – og som
altid gælder først-til-mølle princippet.
Skulle der stadig være ledige pladser d. 10. NOVEMBER kl 2100 åbnes smagningen for ikkemedlemmer. Prisen for ikke-medlemmer efter d. 10 NOVEMBER er : 500,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 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!!!
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SMAGNINGER I 2. HALVÅR 2015
Programmet ser ud som
(forbehold for ændringer):

følger,

men

tjek

TORSDAG D. 19
NOVEMBER 2015
KL. 1900
The Irish House,
Nytorv, Aalborg

jævnligt

hjemmesiden

for

datoer

og

aftapninger

MAC-FARC-LACH - SMAGNING
** MINI-SMAGNING **
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Macallan 24.120 1990 20år, 56,3%, 1st fill sherry butt, 123 flasker, SMWS
Macallan 24.128 1985 29år, 51,1%, refill bourbon hoggie, 209 flasker, SMWS
Macallan 1989 25år, 51,4%, bourbon barrel, 156 flasker, Cadenhead
Glenfarclas 1.183 1965 48år, 48%, refill bourbon hoggie, 127 flasker, SWMS
Glenfarclas 1989 16år, 46% ’Robert The Bruce’ 1200 flasker
Destilleriaftapning for Tyskland
Glenfarclas 15år, 103 proof 58,6%,
Destilleriaftapning for The Whisky Exchange
Mortlach 76.96 1987 25år, 55,2%, refill bourbon hoggie, 246 flasker, SMWS
Mortlach 1992 16år sherry butt#4797, 582 flasker, Douglas Laing OMC
Mortlach 1992 21år, 55,2%, 228 flasker, Cadenhead Small Batch

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

3

