Kære whisky entusiaster & feststemte personer,
Så er det ved at være tiden, hvor vi åbner op for tilmeldinger til klubbens store
afslutningsarrangement og fest.

Nyborg Whisky Club
Afslutningsfest på sæson 2012 – 8. sæson og årets sidste smagning.
Fredag d. 26. oktober 2012 afholder Nyborg Whisky Club sin årlige afslutning med alt hvad livrem og seler
kan holde til.
Det er årets sidste smagning og bestyrelsen håber på ligeså mange tilmeldte som sidst – nemlig 85 personer
og totalt udsolgt.
I år bliver programmet endnu flottere og stemningen mindst lige så høj. Det drejer sig derfor om, at melde sig
til arrangementet hurtigst muligt hvis man vil sikre sig en plads.
Programmet ser ud som følger:
Kl. 17.30 dørene åbnes sammen med baren.
Kl. 18.00 – The Glenlivet Master Class begynder ved Peter Kjær
Et par ord om foredragsholder: Til at lede smagningen har NWC allieret sig med Brand Ambassador Peter Kjær
fra Pernod Ricard. Han har arbejdet med whisky i over 20 år, så der er lagt op til en aften med masser af
historier om skotsk whisky i al almindelighed og i særdeleshed Glenlivet. Peter Kjær er en af de sjældne
diamanter i dansk spiritus industri. Kun få har så meget viden om sit metier som Peter, der oveni købet
fortæller entusiastisk om tingene med både et glimt i øjet og humor bag.
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+ Blindsmagning ☺
Kl. 19.00 Pause. Der serveres lækkert hjemmelavet mad af
kokken Jesper Budde Thinggaard
Menu: Skipper Fultons labskovs
Fra kokken- Hermed er aftenens menu, som i aftenens anledning er Fultons skipper Mogens
Nielsens lækre søstærke Skipper labskovs, som består af letsprængt oksekød (som i gamle dage
når man sejlede over Atlanten), hjemmesyltede rødbeder og bagt rugbrød, koldt smør og frisk
hakket purløg.
Kl. 19.30 Pausen er forbi og sidste halvdel af smagningen afholdes.
Kl. 21.00 Smagningen afsluttes og der afholdes auktion.
KL. 21.30 – 22.00 klargøring af musik der spilles af Reillys Rebels
Denne herlige gruppe af 4 personer med Joe Reillys i spidsen spiller live musik til ørets store fornøjelse.
Samtidig er der en tyk humor knyttet til bandet, så det bliver bestemt ikke kedeligt.
Ser mere om gruppen på: http://www.reillys-rebels.dk
Samtidigt har pigerne i baren med Carina i spidsen kolde fadøl, sodavand, vin, snacks og spiritus til helt
forrygende priser til salg.
…

FACTS:
Dato:
Sted:
Pris:
Tilmelding:

Fredag den 26. oktober 2012 kl. 17.30
Slotsmøllen, Nyborg Torv nr. 12, i kælderen, indgang ved åen
350,- kroner for alle deltagere – fast lav pris der inkludere smagning, bespisning og én kold
drik (øl/vand) i pausen samt musik efterfølgende
Gøres via hjemmesiden eller via Mail: kenneth@wsdirect.dk.
Man kan også ringe på 21248040 og tilmelde sig.

Regler for tilmelding: Først til mølle princippet anvendes og når vi nærmer os de 85 personer er det dem
som først har tilmeldt sig og betalt, der tilgodeses.
Priser i baren:

40 cl. fadøl kr. 20 pr. stk.
40 cl. vand kr. 20 pr. stk.
10 cl. vin i alle farver kr. 20 pr. stk.
3 cl. whisky ”almindelige” udgave kr. 15,- ”bedre” udgave kr. 25,og ”bedste” udgave kr. 35,- pr. stk.
40 cl. snack glas kr. 20 pr. stk. (chips/saltstænger)
Sandwich kr. 20,- (så længe lager haves)

Vi ser frem til rigtig mange glade ansigter.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Nyborg Whisky Club

Støt vores sponsorer og samarbejdspartnere –
brug dit kort og opnå rabat.
Husk på at de støtter NWC – så det er værdsat.

