Arran med årets skotte 2005
Provning nr 54
Euan Mitchell var den allra första skotten som besökte SMAD vilket också är
upprinnelsen till att vår förening numera varje år försöker ha något besök från
Skottland. Euan representerade tidigare Springbank och höll vid sitt förra besök
en provning som helt saknar motstycke i SMAD:s historia. Nu är denne stora
personlighet på väg tillbaka till Borlänge och skall hålla en provning för oss med
whisky från Arran där Euan numera jobbar som marknadschef.
Arran: Isle Of Arran Distillers är Skottlands tredje minsta whiskyproducent och
landets yngsta destilleri grundat 1993 av Harold Currie. Denne man är en
pensionerad VD från Chivas med förflutet som både militär och internationell
fotbollsdomare. Destilleriet ligger i byn Lochranza på norra delen av ön Arran lite
till öster om Campbeltown.
Anmälan av gäst sker till PER ERIKSSON på adressen per @smad.se alternativt per
tfn 0243-13653 eller 070-454 59 36. Besked om plats för gäst erhållits kommer
att meddelas tidigast två dagar efter sista betalningsdatum som gäller för
medlem. Betalning för gäst skall ske till föreningens postgiro senast en vecka
före provning. 25De whisky vi provar under ledning av Euan Mitchell är:
Arran Malt
Robert Burns Malt
Arran 1996 Vintage Collection
Arran Champagne Cask Finish
Arran Port Cask Finish
Arran 10Y Limited Edition
Tid & Plats: tisdagen den 11:e oktober, middag serveras klockan 18.00,
provningen startar kl 19.00 Scandic Hotel Borlänge.
Till middag serveras: Biff Stroganoff med primörsauterade äggnudlar
Pris provning
Pris provning & mat (exkl. dryck till maten)

75 kr
150 kr

(ev. gäst 125 kr)
(ev. gäst 200 kr)

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2005-09-28.
Postgiro nr 70464-3 / SMAD. Ange för vilken betalningen gäller.
Välkomna önskar styrelsen.
Höstens återstående program, boka in dessa datum
30:e September Whisky Convention
12:e November Port Ellen
3:e December Glenfiddich

