
Kære whisky/ Rom -entusiaster 

Nyborg Whisky Club håber alle har haft en god sommer og er klar til et spændende efterårs 
smagninger.  

Efterårets smagning er også årets store smagning  

Nyborg Whisky Club har arrangeret en Romsmagning i samarbejde med Vinspecialist Nyborg, hvor 
Pierre kommer og føre os igennem verden af Rom, samt de forskellige måder Rom fremstilles. 

Temaet på denne smagning er Rom . 

 

Samtidig har vi sørget for, at baren er lagt i top professionelle hænder. To storsindede 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, og sodavand samt chips. Alt sammen er til salg 
før romsmagningen starter og efter den er færdig. Priserne er yderst rimelige. Se barens indhold 
og priser nederst på siden. 

 Igen i år har vi hyret den dygtige kok, Jesper Budde Thinggaard fra Vejle-kanten. 

Jesper kommer med en spændende menu 

Kommer senere �☺ 

 

Programmet ser ud som følger: ->  

Dato:  Fredag den 15. september 2017  

Tidspunkt: Dørene åbnes kl. 17.00 sammen med baren og  smagningen begynder ca. kl. 17.30  

Smagning: 8 Rom fra kl. 1730 til ca. kl. 1930 

Spisning: Buffet fra kl. 20 

Musik:  Live musik Fra ca. 22.00 til 24.00   

Sted:  Slotsmøllen, Torvet, kælderen, 5800 Nyborg  

Ledige pladser: 70 sæder  

Buffet:  Se Menu.  

Tilmelding via: http://www.nyborgwhiskyclub.dk/arrangementer 



Aftens Rom:  

- HURACAN NYBORG DESTRILLERI  
- KARUKERA RUM VIEEX RESERVE 42 % 
- SINGLE BALLEL SELECTION JAMICA 2006 WORTHY PARK NCF 58.4 % 
- BRISTROL SPIRTS RESERVE RUM OF HAITI  2004 – 11 ÅR 43 % 
- SNGLE BARREL SELECTION CARONI TRINIDAD 1997 19 ÅR 64,4 % 
- FINE OLD DEMERA RM GUYANA 40% 
- CATAVIO XO 18 ÅR PERU 40 % 
- RON ESCLAVO XO CASK 65 % 

I alt 8 spændende rom  

Pris pr medlem inkl. alt kr. kun:  kr. 450,-  

Pris pr gæst inkl. alt kr. kun:  kr. 550,-  

Der afholdes - traditionen tro - auktion på flaskeresterne efterfølgende.  

Nyhed: 

Som noget nyt er der mulighed for at tilmelde sig kun til mad og underholdning 
(Vælges ved tilmelding på hjemmesiden) 

Medlemspris:   Kr. 325 

Ikke medlemmer   kr. 425  

Baren indeholder: 

• Fadøl 40 cl. Kr. 30,- pr. stk. – tilbud 4 stk. for kr. 100,00  
• Sodavand 33 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. 20,- pr. Dram  
• Whisky nr. 2 – 3 cl. Kr. 25,- pr. Dram. 
• Lille pose chips Kr. 15,- pr. stk. 
• 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 70 deltagere.  

Husk at meddele klubben, når I flytter, skifter e-mail adresse eller telefon 

nummer. Det er vigtigt for kommunikationen.  

Med venlig hilsen  

Nyborg Whisky Clubs bestyrelse 


