
Kære whiskyentusiaster, 
 

 

 

 

 

 

 

Så er tiden kommet til at afsløre hvad Nyborg Whisky Club tilbyder som årets sidste arrangement. 

Traditionen tro vil NWC give den maksimalt gas, så hyggen breder sig til hele Østfyn og dagen derpå bliver 

kraftigt påvirket af fredagens festlige arrangement.  

 

Vi har arrangeret en vertikal Macallan whiskysmagning i samarbejde med Edrington Danmark og KC 

Superbest Nyborg. 

Som foredragsholder kommer Niels H. Lynggaard der tidligere har afholdt smagninger for Nyborg Whisky 

Club med stor succes. Han er ekspert på Macallan og whisky generelt – intet mindre. Samtidigt er han 

underholdende og absolut en af de mere kulørte personligheder, vi har stiftet bekendtskab med. 

Selve foredraget skal nok blive hele aftenen værd.  

 

Samtidig har vi sørget for, at baren er lagt i top professionelle hænder. To storsindet barpiger fra Odense 

står for god og festlig betjening med kolde og lækre fadøl i forskellige udgaver, vin i tre farver - rød, hvid og 

rosé - samt naturligvis whisky, likør og sodavand samt chips og lækre sandwich. Alt sammen varer, der er til 

salg før whiskysmagningen starter og efter den er færdig. Priserne er yderst rimelige – Se barens indhold og 

priser nederst på denne skrivelse.  

 

I pausen har vi hyret den dygtige kok, Jesper Budde Thinggaard fra Vejle-kanten. Han var også med os sidste 

år, hvor hans mad fik meget stor ros. I år har han sammensat følgende menu:  

 

Sprødstegt flæskesteg, hertil brunede og hvide kartofler, hjemmelavet rødkål, 1/2 æble med 
ribsgele, julemedister, walldorff salat, grovsennep og brun sovs tilsmagt med whiskey samt 
appelsin/mynthe salat. 
 

Selve whisky-arrangementet, der er sammensat af Morten Bahne fra Edrington Danmark, er atter et 

virkeligt attraktivt arrangement. Macallen er gået tilbage til den gamle stil og har høstet utrolig 

anerkendelse internationalt de sidste 12 mdr. efter frigivelsen. Programmet ser ud som følger:  

 

Dato:  Fredag den 1. november 2013 

 

Tidspunkt: Dørene åbnes kl. 17.00 sammen med baren og selve smagningen begynder 

ca. kl. 17.30 

 

Musik: Fra ca. 22.00 til 24.00 Sam Aherne, Irsk folkemusikker der er smæk på + 

sækkepibe velkomst ved indgang. 

 

Sted:  Slotsmøllen, Torvet, kælderen, 5800 Nyborg 

 

Antal ledige pladser: 85 sæder 

 

Tilmelding: Via www.nyborgwhiskyclub.dk/arrangementer eller mail 

kenneth@wsdirect.dk  

 

Buffet: Sprødstegt flæskesteg, hertil brunede og hvide kartofler, hj. Rødkål, halve 

æbler m. ribsgele, julemedister, Walldorff salat, grovsennep og brun sovs 

tilsmagt m. whisky samt appelsin/mynthe salat 

... 



 

Whisky - første serie: Macallan 12 år Fine Oak 

Macallan 18 års fine Oak  
Macallan Master Edition  
Macallan Selected Oak (1 liter)  
Macallan 1878 Replica  

  

Whisky – anden serie: 1824 Serien (Nyhed) 
  Macallan Amber  

Macallan Sienna  
Macallan Ruby  

  
I alt 8 varianter 

 

Pris per person inkl. alt kun:                kr. 395,- 

 

 

Baren indeholder:  

 
Fadøl 40 cl.  Kr. 30,- pr. stk. – tilbud 4 stk. for kr. 100,00 

Sodavand 33 cl. Kr. 15,- pr. stk.  

Appelsin Juice 25 cl. Kr. 15,- pr. stk.  

Vin pr. glas 15 cl. Kr. 25,- pr. stk.  – tilbud 1 fl. For kr. 100,00     

Whisky nr. 1 - 3 cl. Kr. 15,- pr. Dram 

Whisky nr. 2 – 3 cl. Kr. 20,- pr. Dram 

Whisky nr. 3. – 3 cl. Kr. 30,- pr. Dram 

Rom – 3 cl.  Kr. 20,- pr. Stk. 

Lækker dame Likør – 3 cl. Kr. 25,- pr. Stk. 

Vodka – 3 cl.  Kr. 20,- pr. Stk. 

Gajolshot – 3 cl. Kr. 15,- pr. Stk.  

Lille pose chips Kr. 25,- pr. stk.  

Sandwich nr. 1 Kr. 20,- pr. Stk. (skinke, salat, tomat, ost, dressing) 

Sandwich nr. 2 Kr. 20,- pr. Stk. (Roastbeef, salat, ristede løg, remolade som salsa) 

Kaffe  Kr. 10,00 pr. kop 

 

Vi glæder os meget til, at se et fyldt lokale af feststemte deltagere på slotsmøllen. Husk at tilmeldingen 

foregår efter princippet – først til mølle…. Det hjælper altså ikke at brokke sig, hvis der ikke er flere ledige 

pladser. Dem som melder sig først får adgang indtil vi rammer tallet 85 deltagere.  

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Bestyrelsen 

Nyborg Whisky Club 
- Stedet hvor whisky nydes i godt selskab – 

 

Støt vores sponsorer og samarbejdspartnere 

– brug dit kort og opnå rabat. 

Husk på at de støtter NWC – så det er værdsat. 



Sam Aherne

http://www.youtube.com/watch?v=EOgqHZFv33A

Neden under her er der links til nogle videoer:

Links til nogle af de sange han har skrevet:
https://soundcloud.com/saherne

http://www.youtube.com/watch?v=oLmsX3lgq1g

https://www.facebook.com/photo.php?v=10150788992133258


