Whisky & Konst 21 september
Här kommer den formella inbjudan till tillställningen Whisky & Konst som SMAD i samarbete med konstföreningen
Baskrarna kommer att hålla den 21/9 i Bullerforsens kraftstation. Det här med att förena whisky med konst är ett
helt nytt koncept för oss i SMAD, men vi tror att dessa båda sensoriska upplevelser kan bilda en trivsam och lite
annorlunda mix. Huvudtanken med kvällen är inte en whiskyprovning i traditionell mening, med dukade bord och
en provningsledare etc. utan mer utav mingelkaraktär - där diskussioner/intryck kring whiskyn och konsten
kommer att stå i fokus.
Den whisky vi ska avsmaka under kvällen kommer alla att höra till systembolagets, åtminstone vad vi tror, lite
mer negligerade sortiment, dvs. whisky från destillerier som vi anser inte får den uppmärksamhet de förtjänar. Vi
har valt ut whisky som erbjuder en spridd smakpalett och som inte tar för mycket plats i sammanhanget, då den
mer skall ses som en av kvällens två huvudkomponenter.
Vi kommer även att anordna det sedvanliga whiskylotteriet samt ett konstlotteri.
Whisky vi skall förgylla kvällen med är:
Aberfeldy 12 yo
Aberlour 10 yo
Dalwhinnie 15 yo
Glendronach 12 yo
Glenlivet Nadurra 16 yo
Loch Lomond 17 yo
Tomatin 12 yo
Utöver whisky och konst, har vi dessutom två kockar på plats, som kommer att bjuda oss på en härlig
medelhavsbuffé bestående av:
Foccacia
Grekisk potatissallad
3 olika italienska charkuterier
Fläskfilé souvlaki
Små lammfärsbiffar
Tsatziki
Vitlökssås
Marinerade oliver
Limemarinerad melon & fetaost
Sallad Caprese (tomat & mozzarella)
OBS! Önskar man dryck till maten medtas denna hemifrån.
Till denna provning medtas även eget provningsglas (1st).
Plats: Bullerforsens kraftstation
Tid: Lördagen den 21 september kl. 16:00
Pris för medlem: 300 kr
Pris för gäst: 300 kr
Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2013-09-10
Postgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vem/vilka betalningen gäller. OBS! Föranmälningar har förtur.
Ni som har föranmält intresse, men ändå inte vill eller kan närvara – vänligen meddela detta snarast till Per på
adress per@smad.se.
Vi har några platser kvar att erbjuda, så du som inte har föranmält intresse, men önskar delta – hör av dig till Per
för besked angående plats.
Vid den här provningen kommer vi att tillämpa självservering av whiskyn. Tilldelningen är som vanligt 2 cl av
vardera whisky.
Med vänlig hälsning
Styrelsen

