Kære whiskyentusiast,
Så er tiden kommet til at modtage den næste indbydelse i Nyborg Whisky Club.
Denne gang er der tale om en smagning med massevis af lækkerier – hvis du er til røg og mågeskrig. PPM værdierne
sættes med andre ord på en prøve.
Sidste gang at NWC afholdt smagning med lidt ”røg” over sig var tilbagemeldingen, at den tilstedeværende røg med
lidt mågeskrig kunne accepteres - men skibsdæk og tjære var ikke til stede!!!!
Derfor har Nyborg Whisky Club taget udfordringen op og genansat Niels Lynggaard til at forestå selve smagningen.
Dermed giver NWC både Niels Lynggaard en chance for virkelig at vise os, hvad PPM skalaen består af.
NWC har bedt Niels Lynggaard om at give sit absolutte bedste bud på, hvad der kan få ”håret til at lette fra hovedet”
samt give en svag lilla farvet i hovedet.
Hermed skal lyde et hjertelig velkommen til klubbens kommende smagning med følgende program sammensat
personligt af Niels Lynggaard:

Brutal røg for rigtige mænd & kvinder.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Isle of Jura Heavily Peated (reference whisky) 45 % og 30 ppm. Llækker maltsød og røget.
Kilchoman Winter release, 46 % og 50 ppm. Skibsdæk, hummmm- dejlig, dejlig
Port Charlotte, an turas mor, (den lange rejse) 40 ppm. God blanding af deres PC 5 til 8.
Bunnahabhain Cruach Mhona 1 l, 50% 0g 40 ppm. Ny spændende Peated aftapning fra Bunnahabhain (sødt
og røg er en herlig blanding)
Classic of Islay. (lagavulin 5års) 57 % 45 ppm. Et ondt knytnæveslag lige på næsen og et ubehageligt spark et
andet sted.
Ardbeg Corryvreckan, say no more, fantastisk dejlig whisky med ca. 50 ppm (Ardbegs 100 ppm spøger dog I
baggrunden – måske, måske ikke?)
Octomore 3, 152 ppm phenol, tager absolut ingen fanger, verdens mest røgede whisky, og så smager den
godt..i laaaaannnng tid.
Vigtige detaljer:
Dato:
d. 4. Marts 2011
Tid:
kl. 18.30
Sted:
Café Rembrandt, Havnegade 2 A, 5800 Nyborg,
Tilmelding:
www.nyborgwhiskyclub.dk – arrangementer – her.
Tilmelding:
kenneth@wsdirect.dk eller på 21 24 80 40
Pris:
kr. 300,- for medlemmer
Pris:
kr. 350,- for ikke medlemmer

Priserne er kunstigt sat, idet kostpriserne er noget højre end priserne indikere. Det er klubbens nye politik, at
sponsorater og samarbejdsaftaler fremadrettet skal finansiere og komme medlemmer og gæster til gode.
Dermed skaber klubben oplevelser for whiskyentusiaster – lidt ud over det sædvanlige. Klubben har sat en overligger
på dette arrangement pga. visse flasker er svære at skaffe. Maksimalt lukker vi derfor kun 32 ind til arrangementet.
Ergo bliver det efter først til mølle princippet.
Vi forventer igen et fuldt besat hus med massevis af glade ansigter og forventningsfulde ganer.
Hjemmesiden vil være oppe at kører mht. at tilmelde sig via denne i kommende weekend.
Mange venlige hilsner
Bestyrelsen for NWC

Nyborg Whisky Club
-

Stedet hvor whisky nydes i godt selskab –

Lindholm Havnevej 31, 2 sal, kontor 209
5800 Nyborg
Tlf. nr. 63 31 06 08
Fax nr. 63 31 06 18
Mobil nr. 21 24 80 40
Mail: kenneth@wsdirect.dk

