
Vertikalprovning 
HIGHLAND PARK
och
JUBILEUMSMIDDAG
med
Martin Markvardsen och Gerry Tosh

Lördagen den 21/4  kl.14.00 Domnarvsgården

SMAD 15-Års Jubileum
Föreningens 120:e provning



Äntligen kommer den stora dagen – SMAD firar 
15 år som en ledande whiskyklubb!! Inom sty-
relsen har arbetet med att planera och förbereda 
provningen pågått sedan början av 2010. Bland 
olika teman som diskuterades så beslutades 
ganska snabbt att temat skulle vara Highland 
Park och för att symbolisera SMAD:s 15 år skall 
15 olika destilleributeljeringar provas. Något som 
också krävde framförhållning för att vara möjligt. 

Eftersom det är en jubileumstillställning så be-
står evenemanget av både provning och middag 
till ett mycket fördelaktigt pris. Provningen är 
endast öppen för medlemmar och det finns 
totalt 186 platser tillgängliga. Vi räknar med 
att det är en stor efterfrågan, så det gäller att 
vara snabb med anmälan för att få plats på det 
här exklusiva evenemanget.

För att leda provningen kommer representanter 
från Highland Park, nämligen Martin Markvard-
sen och Gerry Tosh. Martin och Gerry är kända 
bland många av SMAD:s medlemmar sedan tidi-
gare besök i Borlänge.

Provningen kommer att genomföras i två flighter 
med en paus för att sträcka på benen och få en 
kopp kaffe. Vi räknar med att provningen är klar 
kl 18.30 och middagen startar kl 20.00.

Eftersom det är en jubileumstillställning så kom-
mer det också att erbjudas en jubileumsöl speci-
ellt för den här dagen. Sen vågar vi utlova någon 
överraskning också.

Provningen leds av: Martin Marvardsen och 
Gerry Tosh.

SMAD 15ÅR



Flight 1:

HP 12yo      40,0 % 
HP Leif Eriksson     40,0 % 
HP 1994      40,0 % 
HP 18yo      43,0 % 
HP 1990      43,0 % 
HP 21yo      47,5 % 
HP 25yo      48,1 % 

Kaffepaus
 

Flight 2:

HP 15yo Earl Magnus  Edition 1  52,6% 
HP 12yo Saint Magnus Edition 2  55,0% 
HP 18yo Earl Haakon  Edition 3  54,9% 
HP 16yo Thor   Edition 1  52,1% 
HP 30yo      48,1% 
HP 1978/2011     47,8% 
HP 1973      50,6% 
HP 40yo      48,3%

Whisky



Liten vårsallad
med getost, citron och honungsvinegrette.

Majskyckling och kycklingkorv
grön sparris, örtsky samt potatis och selleripuré.

Kaffe och kaka

Måltidsdrycker

Vinpaket
Förrätt: Le Sciare, Apulien, Italien, 100% Chardonnay.
Varmrätt: Rosso Dei Poderi, Toscana, Italien, Sangiovese.

Öl
SMAD:s jubileumsöl med flera.

Meny



Medlemmar anmäler sig genom inbetalning enligt nedan. Till middagen finns plats för 200 
personer varför vi även kan erbjuda deltagande som enbart matgäst. Matgäst anmäls till Per 
Eriksson, per@smad.se Provande som uteblir och inte avbokar får inte tillbaka av-
giften. Endast provande på plats, inga miniatyrer erbjuds denna gång.  Registrerad 
betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag.

Tid & plats: Lördag 21/4  kl.14.00 Domnarvsgården. Insläpp från kl. 13.15. 

Medlem provning och mat 550 kr  (exkl. dryck till maten)
Matgäst    300 kr  (exkl. dryck till maten)

Dryck till maten betalas på plats!

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2012-04-04.
Postgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vilken/vilka betalningen gäller. 

Välkomna önskar styrelsen.


