Höstspecialaren 2005
Provning nr 53
Höstens första provning nalkas så vi sätter ribban högt och drämmer till med en
special provning innehållande mycket högklassig whisky. Flera av de sorter som
ingår i denna provning är exklusiva rariteter som bara finns/fanns i små utgåvor,
vilket också är en liten del av anledningen till att vi nu har endast en flaska av
varje att kunna plocka ur klubbens lager till denna provning.
Var sak har sin tid och nu är det äntligen dags att prova dessa ”omtalade”
replikor från The Macallan samt ett par gamlingar från några av de bästa
destillerierna i Skottland.
Provningen är begränsad till 35 st (alt. 45) deltagare. Vid överteckning så
kommer lottning om deltagarplatserna att ske. Om deltagarantalet ökas från 35
till 45 st, så kommer ytterligare 2 whiskyn av motsvarande klass att ingå i
provningen. Anmälan av såväl medlem som gäst sker till PER ERIKSSON på
adressen per@smad.se alternativt per tfn 0243-13653 eller 070-4545936.
Anmälan skall ske senast den 18 augusti. Besked om plats erhållits kommer att
meddelas senast 23 augusti. Betalning skall därefter vara föreningen tillhanda
senast vid nedan angivna datum. I annat fall kommer platsen att erbjudas ev.
reserv.
De whisky vi provar är:
The Macallan 1841 Replica
The Macallan 1876 Replica
The Macallan 1982 Gran Reserva
Springbank 35 YO
Highland Park 36 YO
Tid & Plats: lördag den 10:e september, klockan 16.00, Domnarvsgården
Borlänge.
Förrätt och varmrätt: Kommer att meddelas på hemsidan då Domnarvsgården
återkommit efter semestern.
Pris provning
330 kr
(ev. gäst 380 kr)
Pris provning & mat (exkl. dryck till maten)
480 kr
(ev. gäst 530 kr)
Pris enbart mat (exkl. dryck till maten)
200 kr
Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2005-08-30.
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
11:e Oktober Arran med årets skotte, Euan Mitchell
12:e November Port Ellen
3:e December Glenfiddich

