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Tilbud om køb af whisky tappet til Aalborg Whisky Laug
Bestyrelsen i Aalborg Whisky Laug har smagt på 5 forskellige fadprøver fra den uafhængige aftapper
Gordon & MacPhail. Vores valg faldt på en Old Pulteney fra 1997 fra et 1st fill ex-bourbon fad.

Info om området og Pulteney Distillery:
Vi skal mod nord, langt mod nord… Fra dets placering på østkysten er der kun 25 km til Skotland
’slutter’ og man svagt fra kysten der oppe, kan skimte en anden vikinge-højborg, nemlig de smukke
Orkney øer…
Pulteney Distillery ligger i byen Wick hvis navn tydeligt
stammer fra det gamle nordiske ’vig’ eller ’bugt’ og
vikingerne var da også de første til at bruge flodmundingen
til deres handels- og langskibe. Kysten længere sydpå fra
Wick byder også på masser af gamle vikinge-inspireret
navne, hvor navne som ’Berriedale’ og ’Helmsdale’ pryder
området.
I nyere tider er Wick mest kendt som sit silde-eventyr i
midten af 1800-tallet hvor byen i silde-sæsonen var hjemhavn for mere end 1100 både og 15000
personer. Heraf var 650 bødkere til at lave sildetønder. I byen var der samtidig ikke mindre end 47
kroer der tilsammen serverede over 3600 liter whisky… om ugen!! og whisky – det er hvad det handler
om her 
Destilleriet hedder som nævnt Pulteney… og deres whisky hedder ’Old
Pulteney’ og det er sådan en vi har udvalgt som klub-aftapning her i
foråret 2011.
Det er en ’Old Pulteney’ fra 1997 fra et 1st fill ex-bourbon fad
med en naturlig alkoholprocent på 45,5%, dvs. at der den ikke
er nedvandet til de 45,5% men er naturligt faldet til dette niveau.
Dette giver en dejlig ’indkogt’
saft og kraft til whiskyen, som
har alle de klassiske Old
Pulteney karakteristika af salt, sødme (ekstra meget fra det nye
ex-bourbon fad) krydderier, bla. peber og henkogt frugt. Alt i
alt en super lækker whisky med et tydeligt maritimt præg fra
Nordsøen… Whisky’en vil blive tappet i Gordon & MacPhail
Reserve serien med grøn front label og en Aalborg Whisky
Laug-etiket på bagsiden.
Prisen for denne herlige whisky er 449,- Dkr.
Du bestiller via mail til awl@aalborgwhiskylaug.dk med navn og adresse og indbetaler pengene til
kontoen øverst på siden. BEMÆRK! Bestilling er bindende!
Whiskyen kan derefter afhentes hos Skjold Burne i Bispensgade i Aalborg efter aftapning – dato følger i
mail til de der har bestiller. Flasker kan –også på sigt- afhentes i Aarhus efter nærmere aftale med
AWL.
Med venlig hilsen
Aalborg Whisky Laug
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