
Kære whisky-entusiaster, 
 
Så er tiden inde til at præsentere årets sidste smagning i 2014.  
 
Nyborg Whisky Club har arrangeret en vertikal Mackmyra whiskysmagning i 
samarbejde med Mackmyra, H.J. Hansen Vin A/S der er dansk importør og ikke 
mindst Nyborg Vinspecialist som sælger denne herlige whisky på Østfyn.  
 
Som foredragsholder kommer Karl Thögersen, fra Mackmyra der er eksportchef på 
destilleriet.  
 
Som en af de første smagninger afholdt i 2004 var en Mackmyra-vertikal smagning. 
Rigtig meget er sket siden dengang og i dag er kvaliteten en absolut anderledes 
oplevelse.  
 
Specielt indenfor de sidste 5 år har udviklingen hos Mackmyra taget gevaldig fart. 
Kvaliteten er intet mindre end særdeles interessant dags dato.  
 
Med andre ord – deltag og få en oplevelse i særklasse – direkte foredrag fra 
destilleriet.  
 
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, likør 
og sodavand samt chips og lækre sandwich. Alt sammen er til salg før 
whiskysmagningen starter og efter den er færdig. Priserne er yderst rimelige. Se 
barens indhold og priser nederst på denne e-mail.  
  
I pausen har vi hyret den dygtige kok, Jesper Budde Thinggaard fra Vejle-kanten. Han 
har i år sammensat en rigtig lækker menu som giver mundvand bare ved 
oplæsningen:   
  
Lille forret. 
 

o Bressaola med vanillie marineret mango på rawsalat med nødde/whiskey  
dreesing. 

o Hertil - Brød og smør. 
 
Buffet: 
 

o Cock au vin tilsmagt med Whiskey 
o Letsprængt andebryst med whiskey glace 
o Hvedekerne salat vendt med whisky syltede rødløg og cherry tomater 
o Rosmarin stegte kartofler  
o Whisky braiserede grønsager 
o Svampe/ whiskey sauce.  

 
Selve whisky-arrangementet, der er sammensat af Karl Thögersen fra Mackmyra, er 
en understregning af destilleriets høje niveau anno 2014.   
 
 
Programmet ser ud som følger:      -> 
  



Dato:  Fredag den 31. oktober 2014 
Tidspunkt:  Dørene åbnes kl. 17.00 sammen med baren og selve 
  smagningen begynder ca. kl. 17.30 
Musik:  Fra ca. 22.00 til 24.00 Tom Donovan, Irsk folkemusikker  

der er virkelig smæk på + sækkepibe velkomst ved indgang. 
Sted:  Slotsmøllen, Torvet, kælderen, 5800 Nyborg 
Antal ledige pladser: 85 sæder 
Tilmelding via: www.nyborgwhiskyclub.dk/arrangementer eller 

e-mail:kenneth@wsdirect.dk 
Buffet:  Se ovenfor nævnte menu.  
 
Whisky - første serie:                                                                              
1. Mackmyra Bruks  
2. Mackmyra First Edition  
3. Endnu ikke frigivet Mackmyra  
4. Levanda Fat  

Whisky – anden serie :         
5. Midvinter  
6. Svensk Rök 
7. Evt. ny realise af oktober-Mackmyra 
  

I alt 7 varianter 
  
Pris pr medlem inkl. alt kr. kun: kr. 395,- 
Pris pr gæst inkl. alt kr. kun:  kr. 425,- 
 
Der afholdes auktion – traditionen tro på flaskeresterne efterfølgende. 

 
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. 15,- pr. Dram 
Whisky nr. 2 – 3 cl.  Kr. 20,- pr. Dram 
Whisky nr. 3. – 3 cl.  Kr. 30,- pr. Dram 
Rom – 3 cl.   Kr. 20,- pr. Stk. 
Lækker dame Likør – 3 cl. Kr. 25,- pr. Stk. 
Lille pose chips  Kr. 25,- pr. stk.  
Sandwich Kr. 20,- pr. Stk. (Roastbeef, salat, ristede løg, 

remolade som salsa) 
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 85 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 


