Provning Frank McHardy Springbank
Föreningens 88:e provning
Efter vårt 10-års jubileum frågade Frank McHardy om han kunde få komma tillbaka och
hålla någon mera provning hos oss i SMAD och givetvis fick han det och nu är det
äntligen dags. Frank har jobbat i whiskyindustrin i hela 45 år fördelat på destillerierna
Invergordon, Tamnavulin, Bruichladdich, Bushmills och numera Springbank.
Springbank Distillery har funnits sedan 1828 och är idag Skottlands äldsta kontinuerligt
familjeägda samt det enda destilleriet som själva sköter 100% av all sin tillverkning ända
från malt till färdig gyllene flytande produkt på flaska. Springbank producerar tre olika
whiskyn som alla brukar ligga i varje whiskynörds topp tio lista bland favoritwhisky
nämligen Hazelburn, Longrow och såklart självaste Springbank. Sen så blir vi bland de
första i världen att prova nya Springbank 18yo som ännu inte finns ute på marknaden att
köpa, vidare så får vi prova två olika buteljeringar av den sällsynta och legendariska
Springbank Local Barley. Detta blir sammantaget en Springbank provning av helt
fantastiska mått.
Medlemmar anmäler sig genom inbetalning enligt nedan. Gäst anmäls till Per Eriksson,
per@smad.se Betalning för gäst skall ske snarast efter meddelande om plats. Provande
som uteblir och inte avbokar får inte tillbaka avgiften. Provningen är begränsad till 105
deltagare. Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag.
Provningen leds av Frank McHardy.
Whisky vi ska prova är:

Glas

Hazelburn 8yo
Hazelburn Brewing & Jahnel
Longrow Gaja Barolo 7yo
Longrow 18yo
Cambeltown Loch 30yo
Springbank 18yo
Springbank 1997 Batch 1
Springbank Local Barley 1965/2001, cask 1965/9
Springbank Local Barley 1966/1999, cask 1966/491
Kilkerran Fatprov
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Tid & plats: fredagen den 6/3 kl.18.00 Scandic Borlänge
Efter provningen serveras: Renytterfilé med skogssvampsås, klyftpotatis samt rårörda
vinbär
Pris medlem:
Provning 300:Pris icke medlem: Provning 375:Pris enbart matgäst:
200:-

Provning och mat 500:- (exkl. dryck till maten)
Provning och mat 575:- (exkl. dryck till maten)

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2009-02-26.

Provn.
Rank

Postgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vilken/vilka betalningen gäller.
Välkomna önskar styrelsen.
Vårens återstående program, boka in dessa datum.
09-04-04 SMAD buteljeringar
09-05-09 Glenfarclas superspecial
09-05-30 Ölprovning

