Nyborg Whisky Clubs sidste smagning for i år.
Et socialt arrangement for alle whiskyinteresserede og kære.
Årets sidste whisky arrangement afholdes den 29. Oktober. Sidste år afholdt
NWC et social arrangement med succes.
46 personer deltog og der var kun et punkt, hvor deltagerne udsatte arrangementet for en kritik.
Trods udskænkning af 12 forskellige spændende whiskyer og andre spiritus typer, var der efterspørgsel på
en foredragsholder som kunne fortælle lidt om de gyldne dråber.
Det har bestyrelsen taget til sig. I år har vi allieret os med Vinspecialisten Nyborg om et spændende
foredrag med tilhørende rigtige spændende whiskyer. Efterfølgende vil der atter være åben bar med lidt af
hvert. Både for mænd og kvinder, kræsne kendere og helt almindelige forbrugere.
Vi har tænkt på alle former for deltagere.
Hermed selve programmet:
Selve smagningen: Fra kl. 15.00 til kl. ca. 16.30 – uden pause.
1. Compass Box, Asyla, Blended Malt & Grain, design whisky, 40% vol.
2. Stronachie(Ben Rinnes) 18yo, Singlemalt whisky, Speyside region, 46% vol.
3. Old Pulteney 12yo, Singlemalt whisky, Northern Highland region, 40% vol.
4. Duncan Taylor, Clynelish 14yo,Singlemalt whisky, Highland region, 46% vol.
5. Big Peat, Islay blended malt whisky, Islay region, 46% vol.
6. Ardbeg Alligator, Singlemalt whisky, Islay region, 51,2% vol.(nyhed)
7. Caraibe Ron Peter, Barbados rom, 42% vol.(nyhed)
8. Ron Zacapa 23yo Solera Gran Reserva, Guatamala rom, 40% vol
Til baren efterfølgende vil man finde følgende produkter:

Baren er åben fra kl. 16.30 og til 17.45
•
•
•
•
•
•

El Dorado 12yo, Demara rom, 40% vol.
Mazadro Grappa Affinata Chardonnay, 45% vol.
Christian Drouin, Calvados pays d´Auge, 40% vol.
Bauchant, Pear XO Liqueur, 24% vol.
Rød- & hvidvin
Fadøl & vand samt snacks

Café Rembrandts herlige Buffet:
• Hjemmelavet tomatsuppe med friskbagt brød..
• Hjemmelavet gammeldaws flæskesteg
• Bayonneskinke
• Mørt oksekød/kalvekød
• 2 slags kartofler
• 2 slags vintersaucer
• lækker salatbar med alt hvad hjertet begærer...
Tilmeldinger foregår efter ”først til mølle-princippet…..” Der er 50 ledige pladser.
DATA:
Hvad er arrangementet:
Dato:
Klokken:
Hvor:
Pris pr. person:
Hvor tilmelder man sig:

Et socialt arrangement for NWCs medlemmer og deltagere af klubbens
smagninger med partner.
Lørdag den 29. oktober 2011
15.00 til ?
Café Rembrandt, Havnegade 2A, 5800 Nyborg, Tlf. nr. 65 30 32 30
Kr. 350,- for alle deltager – kun betalte tilmeldinger 5 dage før afholdelse er
gyldige.
Via NWC’s hjemmeside eller på e-mail kenneth@wsdirect.dk

Mange venlige hilsner
Kenneth Løndahl
Koordinator

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

