Provning Irländsk Whiskey – Festival Salut
Föreningens 82:a provning
Höstens första provning brakar loss traditionsenligt på Domnarvsgården med buller och bång samt
ett färgsprakande fyrverkeri. En provning som kommer klargöra vilken hög nivå Irländarna i
modern tid fått på sin whiskey som numera rankas mycket högt i tester runt om i världen.
Denna provning har whiskey från nordligaste Nordirland till södra änden på Irland där staden
Midleton är belägen. Till denna provning finns det både rejält rökig och icke rökig whiskey med i
startfältet av formidabel dricka som mestadels tillverkats enligt potstill-metoden med både mältat
och omältat korn. Provningen uppvisar att Irish whiskey står inför en ny era på marknaden.
Efter provning och härlig middag så kommer vi att få stanna kvar och får därmed en perfekt utsikt
över hela Festival Salut fyrverkeriet.
Medlem anmäler sig till provningen genom inbetalning till föreningens plusgiro. Som en service
kommer vi att löpande lägga ut anmälningsläget på vår hemsida www.smad.se . Gäst anmäls till
Per Eriksson på adressen per@smad.se alternativt per tfn 0243-136 53. 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 plusgiro senast en vecka före provning. För
provande som uteblir och inte avanmälts kommer avgiften inte att betalas tillbaka.
Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag.
Provningen leds av Magnus Olsson Åkerlund.
Whiskey vi ska prova är:

Connemara 15yo The Whisky Fair 50,5%
Connemara cask strength
59%
Jameson 18 yo Master Selection
40%
Bushmills 1608 Anniversary Edition 46%
Midleton Very Rare 2007
40%
Highland Park 18yo (Referens)
43 %
Tid & plats: lördagen den 6/9 kl.16.00 Domnarvsgården Borlänge
Efter provningen kl.19.00 serveras: Inkokt röding med lingoncremefraiche och sallad, Fläskfilé med
kaprisstekt rökt sidfläsk, sallad på plommontomater och rödlök, selleri och potatispuré och
madeiraemulsion kaffe och kaka.
Pris medlem:
Provning 180:Pris icke medlem: Provning 255:Pris enbart matgäst:
250:-

Provning och mat 380:- (exkl. dryck till maten)
Provning och mat 455:- (exkl. dryck till maten)

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2008-08-27.
Postgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vilken/vilka betalningen gäller.
Välkomna önskar styrelsen.
Höstens återstående program, boka in dessa datum.

19/9
2/10
11/10
31/10
29/11

Whisky convention
Nyhetsprovning
Feis isle provning
Provning udda exceptionell whisky
Vertikalprovning The Macallan 18yo

