Cognacsprovning Martell
Föreningens 51:a provning

Vi är en whiskyförening, och trots att vi vet att whisky är världens ”bästa” sprit,
så kan i alla fall nyfikenheten på andra destillerade drycker ibland bli stor. Vi har
i föreningen provat bl a armagnac. Styrelsen har planerat att ordna en
cognacsprovning under 2006. Cognac var under 1800-talet en mycket större
volymprodukt än whisky, innan vinlusen ryckte undan basen.
Föreningen har nu fått ett fantastiskt erbjudande att genom medverkan av

Cognacshuset Martell

kunna ordna en högklassig provning redan i vår. Vi känner att vi måste ta
chansen och lägger därför in en extra provning.
Medlemmar i Munskänkarna Borlänge inbjuds och erbjuds möjlighet att
deltaga på samma villkor som SMAD-medlemmar.
Martell är det näst största cognacshuset. Det grundades 1715, och är därmed
det äldsta av de fyra stora producenterna. Kvalitetsmässigt anser idag många
kännare att Martell har den högsta kvalitetsnivån av de stora cognacshusen.
Kanske en effekt av att man bara tar cognac från de fyra bästa distrikten i
Cognac. Man är speciellt inriktad på det minsta distriktet, Borderies, nordväst om
staden Cognac.
Anmälan enligt principen först till kvarn gäller och där medlem har företräde.
Max. antal deltagare är 100 personer. Gäst anmäls till Per Eriksson tfn 024313653 eller 070-4545936. Besked om gäst kan beredas plats kommer att lämnas
tidigast 2 dagar efter senaste betalningsdag.
Provningen kommer att ledas av Thierry Giraud, Martells International Brand
Ambassador. Provningen genomföres på engelska.
Cognac som planeras ingå i provningen är:
Martell VS
Martell Noblige
Martell Cordon Bleu
Martell Reserve
Tid och plats: Måndag 9 maj kl. 19.00, Scandic Hotel Borlänge.
Mat serveras kl. 18.00.
Varmrätt: Kyckling på husets vis, Kaffe
Pris provning
Pris provning & mat

50:- kr (ett förmånligt självkostnadspris!)
150:- kr (exkl. dryck till maten)

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2005-05-01.
Ange för vilka anmälan gäller. Postgiro nr 70464-3 / SMAD

Välkomna
Styrelsen SMAD

