Kære medlemmer af Nyborg Whisky Club,
kære whiskyentusiaster,

Vi har valgt at tilbyde jer en super spændende smagning – ”Dobbelt op på
Classic Malts” af Niels H. Lynggaard.
Vi er klar over at alle har et forhold til ”The Classic Malt” serien. Den kan
købes i mange specialiseret spiritus- og vinforretninger, supermarkeder og
duty-free.
Dog er der ikke mange, som kender eller ved at der findes en speciel udgave
af hver ”Classic malt” som er ”the distillers edition”.
Sagt på en anden måde – destilleriets egen version eller ”masterblenderens”
personlige version.
Derfor tilbyder NWC nu en unik – og MEGET omfattende smagning som
følger:

Programmet den 28. marts:
1. Glenkinchie 12
2. Cragganmore 12
3. Dalwhinnie 15
4. Oban14 års
5. Talisker 10
6. Lagavulin 16
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I alt: 12 flasker whisky. Ergo kommer ingen i egen bil eller
på cykel. Man enten går hjem eller bliver hentet.
Foredragsholder: Niels H. Lynggaard, en af Danmarks mest respekterede
whiskykendere. Hans foredrag er krydret med humør, kolde facts og
underholdende beretninger fra den virkelige verden.
Niels H. Lynggaard har gennem mange år været tilknyttet Nyborg Whisky
Club som foredragsholder. Således var Niels også en af de første som fortalte
borgere i og omkring Nyborg om whiskyens herligheder tilbage i 2002.
Hans enorme engagement omkring spiritus generelt, stammer fra en stærk
interesse som er dyrket gennem rigtig mange år. Niels har rejst utallige
gange til Skotland, Irland og mange andre lande for at tilegne sig sin viden.
Således er Niels ikke bare en hyppig gæst på diverse spiritusmesser rundt
omkring i verden, men også privat-besøgende på destillerier rundt omkring.
Hans faste bopæl er i Kolding, hvor Kolding Whisky Laug nyder godt af hans
ekstreme viden. Arbejdspladsen er Smurfit Kappa A/S som ligger i samme by
og trods en krævende stilling, er fritiden beslaglagt med foredrag om spiritus
– i særdeleshed ynglings emnet: whisky.

Sted:

NG&IF – Idrætsparken med indgang fra STADION,
vinkeltrappen.
Nyborg Idrætspark
Storebæltsvej 15
5800 Nyborg

Tidspunkt:

19.00 til klokken ca. 21.30

Indhold:

Smagning af 12 whiskyer, sandwich, én alm. øl eller
vand efter frit valg.

Pris:

Medlemspris: kr. 345,Ikke medlem: kr. 395,-

Tilmelding:

Foregår på Nyborg Whisky Clubs hjemmeside under
arrangementer.

Betaling:

Skal finde sted til kassererens konto nummer - er oplyst
via nævnte hjemmeside.
Husk at registrer jeres overførelse med navns nævnelse
ellers ved vi ikke hvem indbetaler er.

Begrænsning:

Maksimalt 64 deltagere.

Bestyrelsen sletter de tilmeldinger som er registeret på den 7. marts
smagningen og understreger at man skal tilmelde sig den nye smagning som
man plejer.
Vi beklager naturligvis atter situationen.
Håber rigtig mange vil deltage i dette fantastiske arrangement.

Mange venlige hilsner

Nyborg Whisky Club

