
Nyborg Whisky Club 

holder årets sidste arrangement 

 

 
Kom og vær med til en anderledes og hyggelig ”komsammen”. 
 

Denne gang har bestyrelsen i Nyborg Whisky Club besluttet, at arrangementet skal være et socialt 

arrangement. Derfor er alle velkomne og til samme pris. NWC stiler efter at alle medlemmer plus dem 

som har været deltagere i årets løb, tager deres kone/kæreste med til arrangementet. 

Har man ikke en partner er det sandelig også muligt, at tage en god ven med.  

 

Tidspunktet er: 

Lørdag den 6. november 2010 kl. 15.00 til ? 

Samplet pris pr. person er kroner 300,- ALT INKLUSIV 

Tilmelding på www.nyborgwhiskyclub.dk 

eller via mail: kenneth@wsdirect.dk og via tlf. 21 24 80 40. 
 

Programmet er meget ligefrem. Vi afholder en social smagning uden foredrags-holder, hvor vi serverer 

whisky i alle afskygninger, likør, øl, vin og vand. Efterfølgende er der arrangeret bespisning, hvor 

drikkelsen er for egen regning.  

 

Stedet er:  

Café Rembrandt 

Havnegade 2 

5800 Nyborg 

Tlf. nr. 65 30 32 30 

Program: 

15.00 – 17.30 smagning og småsnak på 1. sal. 

Der serveres- Abelour 12 år, Talisker 16 år, Benriach 14 års, Old Pultney 12 års, Nyborg Malt 12 år, Cú 

Dhub whisky 10 år, Adbeg 10 år, Jameson 12 år, Glenfiddich Likør, El Descanso romlikør, øl, vin og vand. 

 

17.30 til 21.00 serveres der en lækker buffet bestående af 

Vinter suppe 

2 – 3 slags kød, lam, okse og fjerkræ 

2 varianter af kartofler der matcher kødet 

2 slags delikate saucer 

salatbar med farve og smag 

 

 

Efter maden kan selskabet benytte sig af barens herligheder og høre noget god musik indtil man ikke 

orker mere.  

 

Bestyrelsen håber på rigtig mange tilmeldinger. 

Vi har selvfølgelig reserveret hele Café Rembrandt, så det er vigtigt at vi fylde caféen op. 

 

Vel mødt 

Kenneth Løndahl 

Koordinator 

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 


