Vertikal smagning på Springbank Destilleriet, Campeltown.
Smagningen afholdes af Nyborg Whisky Club i samarbejde med Cadenheads Whisky &
Lifestyle Whisky Shop Denmark. Det er naturligvis Kiss & Angus, der står bag.
Det er ingen hemmelighed at der ikke er mange personer som ved mere om Campeltown
og Springbank Destilleriet end netop Kiss & Angus King. Smagningen bliver noget af en
oplevelse. Vel mødt.
Lidt om foredragsholderen:
Jeg hedder Kiss King og driver, sammen med min mand Angus King, Cadenheads whisky shop i Danmark,
det har vi gjort siden 2003.
Vi har butik i Odense og København og dækker hele Scandinavien med salg kun direkte til
whiskyforbrugeren. Udover at være den eneste i hele Skotland der er blevet gift på et destilleri /Springbank)
- så handler vores liv meget om whisky og hvad der dertil hører. Jeg vil glæde mig til at komme og fortælle - naturligvis om min favorit whiskyer fra Springbank og give jer nogle gode historier fra mine mange
oplevelser i Skotland.

Selve programmet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hazelburn CV 46%
Springbank 10 år 46%
Kilkerran WIP 3 46%
Springbank 12 Caskt 55,3% sherry
Springbank 18 år 46%
Springbank Cadenheads 9 år Romcask 57,1%
Longrow Cadenheads Bond reserve Cremesherry 59,4%
Longrow CV 46%

Det bliver en lille smagsrejse i de forskellige malt fra Springbank/Cadenheads og Kilkerran i Campbeltown

Pris for Medlemmer af NWC kr. 350,- (tilskud kr. 100 fra klubben)
Pris for gæster af klubben kr. 450,Indbetaling skal ske til klubbens konto ved tilmelding. Kontonummer – se hjemmesiden.
Bliver vi over 55 deltagere bliver prisen nedsat til kr. 325 pr. medlem og kr. 375 pr. gæst.
Det er altså om at få inviteret naboen og whiskyvennerne.

Vigtige detaljer:
Dato: 2. marts 2012
Tid: kl. 19.00
Sted: Café Rembrandt, Havnegade 2 A, 5800 Nyborg,
Tilmelding: www.nyborgwhiskyclub.dk – arrangementer – her.
Tilmelding: kenneth@wsdirect.dk eller på 21 24 80 40
Mange venlige hilsner
Bestyrelsen for NWC

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

