
Kære Whisky entusiast, 
 
Så kommer der endeligt noget nyt fra Nyborg Whisky Club. Vi invitere til den følgende smagning:  
 

Nyborg Whisky Club inviterer til Highland Park smagning  
fredag d. 23 september 2011 kl 18.30  

 
Forrygende arrangement med dejlige whiskyer, efterfølgende levende musik og en bar fyldt med herligheder. Bemærk 
stedet for afholdelsen. NY ADRESSE. 
 

Smagningen afholdes i kælderen på Slotsmøllen Torvet i Nyborg.  

Kom og få en oplevelse ud over det sædvanlige når Senior Brand Ambassador for  

Highland Park, Martin Markvardsen lægger vejen forbi  

 
Vi skal smage  

 

Highland Park 12 y.o  

Highland Park St. Magnus (limited edition)  

Highland Park 15 y.o  

Highland Park Earl Haakon (limited edition)  

Highland Park 18  

Highland Park 21 (nyhed)  

Highland Park 25  

Highland Park 30 y.o  

 

Medlemspris KUN kr. 280,00 – inkl. Musik efterfølgende  

Gæster KUN kr. 330,00 – inkl. Musik efterfølgende 
 

Highland Park fremstilles på verdens nordligste destilleri på de legendariske Orkney Islands.  

Highland Park opførtes I 1798 på netop de øer, som efter sigende havde tilhørt en kendt whiskysmugler. 

Smugleren Magnus Eunson nød godt af en stærk position inden for kirken, og kunne derfor passe sin sidegeschæft i al 

uforstyrrethed. Hvem ville mon finde på at søge efter den forbudte vare under prædikestolen?  

Highland Parks unikke karakter skyldes den tørv, som anvendes som brændsel ved tørring af kornet. Netop denne tørv 

har i århundreder absorberet aroma og smag fra bølgerne, der omgiver Orkney Islands og afgiver et lyngagtigt anstrøg i 

whiskyen.  

 

Tilmelding hos:  

www.nyborgwhiskyclub.dk ● Kenneth Løndahl, Lindholm Havnevej 31, 2 sal kontor 209, 5800 Nyborg ● 

kenneth@wsdirect.dk  

 

Der bliver lavet nogle super tilbud på dagen – og kun på selve dage.  
 
Bemærk – vigtigt:  
 
Efter smagningen som finder sted mellem kl. 18.30 – ca. 21.00 forsætter arrangementet. Vi har hyret Tom Donovan der 
spiller fantastisk levende Irsk folkemusik og fremskaffet et par søde piger til at passe baren. Dermed tilbyder Nyborg 
whisky Club gratis musik, men dem som bliver efterfølgende må selv stå for øl, vin og spiritus samt eventuel snack/mad. 
Alt vil være at finde i baren og til yderst rimelige priser. 
 
Tilmeldinger kan kun ske pr. e-mail til undertegnede indtil mandag d. 25. juli. Derefter kan man tilmelde sig via vores 
hjemmeside. Vi kan maksimalt være 85 deltagere. 
 
Vi ser frem til massiv støtte til dette forrygende arrangement. 
 
Bemærk også at der kommer ekstra tiltag om kort tid. Følg med på klubbens hjemmeside. 
 
Med venlig hilsen 
 
Kenneth Løndahl 
Koordinator 
Nyborg Whisky Club 
- Stedet hvor whisky nydes i godt selskab - 
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Smagningen afholdes i kælderen på Slotsmøllen Torvet i Nyborg.
Kom og få en oplevelse ud over det sædvanlige når Senior Brand Ambassador for

Highland Park, Martin Markvardsen lægger vejen forbi

Vi skal smage
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Highland Park St. Magnus (limited edition)
Highland Park 15 y.o

Highland Park Earl Haakon (limited edition)
Highland Park 18

Highland Park 21 (nyhed)
Highland Park 25

Highland Park 30 y.o

medlemspris 280 kr
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Highland Park fremstilles på verdens nordligste destilleri på de legendariske Orkney Islands.
Highland Park opførtes I 1798 på netop de øer, som efter sigende havde tilhørt en kendt

whiskysmugler. Smugleren Magnus Eunson nød godt af en stærk position inden for kirken, og
kunne derfor passe sin sidegeschæft i al uforstyrrethed. Hvem ville mon finde på at søge efter den

forbudte vare under prædikestolen?
Highland Parks unikke karakter skyldes den tørv, som anvendes som brændsel ved tørring af

kornet. Netop denne tørv har i århundreder absorberet aroma og smag fra bølgerne, der omgiver
Orkney Islands og afgiver et lyngagtigt anstrøg i whiskyen.

Tilmelding hos:
www.nyborgwhiskyclub.dk ● Kenneth Løndahl, Lindholm Havnevej 31, 2 sal kontor 209, 5800 Nyborg ● kenneth@wsdirect.dk

 

super tilbud
til smagningnen


