Efterårssmagning lige om hjørnet…… Caol Ila
Årets anden efterårssmagning finder sted fredag den 8. oktober kl. 18.30 på
Café Rembrandt. Temaet er ”Vertikal smagning af Destilleriet Caol Ila –
uafhængig vs. original aftapning”.
”Niels Lynggaard har gæstet Nyborg Whisky Club 4-5 gang og afholdt nogle særdeles spændende
whiskysmagninger. Hans måde at håndtere mange informationer og et til tider tørt materiale på,
forekommer som et legende let spil. Hans foredrag er fyldt med befriende humor og et herligt tempo. Med
Niels Lynggaard er der atter lagt op til en rigtig spændende og underholdende whiskysmagning med et solidt
sortiment fra destilleriet Caol Ila.
Nyborg Whisky Clubs bestyrelse håber på en massiv støtte til dette spændende arrangement. De sidste to
gange har klubben været nødsaget til at aflyse pga. for dårlige tilmeldinger. Det fortjener de mange
personer der ligger et stort stykke arbejde bag tilblivelsen af smagningerne ikke. Samtidig er det et stor
irritationmoment og til skade for klubbens forbindelser til foredragsholdere, hvis de bliver aflyst den ene
gang efter den anden. Det er i alles interesse, at klubbens arrangementer støttes massivt og bliver
gennemført. Vi håber derfor på, at smagningen d. 8. oktober bliver et kæmpe tilløbsstykke.
Programmet er som følger:
Smagning ved Niels Lynggaard, Uddannelseschef hos Smurfit Kappa Danmark A/S
1. Caol Ila 12 års 43% 0,7 Liter
2. Caol Ila Distillers Edition 1993 – 2006 43 % 0,7 Liter
3. Caol Ila Chieftains 1997 -2010 German oak Finish, 46 % 0,7 Liter
4. Caol Ila Chieftains 1997 -2010 Sauternes Cask Finish, 46 % 0,7 Liter
5. Caol Ila Chieftains Pipers Choice, 48 % 0,7 Liter
6. Caol Ila Cask Strength Original aftapning 59,6% 0,75 Liter
7. Caol Ila Unpeated 1998/2009 65,8% 0,7 Liter
Har du interesse i whisky – så gå ikke glip af denne spændende smagning og de pragtfulde whiskys Niels
Lynggaard præsentere.
Det koster kun kr. 375,- at deltage i arrangementet for ”ikke medlemmer” og kr. 325 for medlemmer.
Arrangementet begynder kl. 18.30 på Café Rembrandt, 5800 Nyborg. Inkluderet i smagningen er de ovenfor
nævnte 7 forskellige whiskys en sandwich og én øl eller vand i pausen. Arrangementet forventes afsluttet kl.
ca. 21.30
Hvis man ønsker at melde sig til smagningen kan dette ske via klubbens hjemmeside
www.nyborgwhiskyclub.dk, eller via mail-adressen: kenneth@wsdirect.dk / mobil nr. 21 24 80 40
Jo før du tilmelder dig jo bedre for arrangementets gennemførelse og forberedelser.
Vi ses på Café Rembrandt d. 8. oktober – vel mødt.
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