Maja Kozul

Pubchef Bishops Arms Malmö
Föreningens 162:e provning
Maja Kozul har stor erfarenhet från krogbranschen då hon arbetat inom Bishops Arms under ett
antal år. Hon började på Bishops Arms Savoy i Malmö och arbetade upp sig till pubchef. När kedjan
skulle expandera med ytterligare en pub vid Gustav Adolfs Torg i Malmö fick Maja chansen att vara
med från början. Under åren har Maja, i rollen som Pubchef, byggt upp Sveriges bästa Bishops
Arms! Ett kvitto på dess kvalitet är bland annat att 2012 utsågs den till årets whiskykrog av
Svenska Whiskyförbundet!
Maja är en stor personlighet och hon sätter sin prägel på den verksamhet hon ansvarar för och är
enligt många bedömare Sveriges bästa pubchef! Ett omdöme som gör det extra spännande att
få besök av henne som provningsledare! Förutom whisky så är Maja också en riktig kännare av öl –
personligen är hon väldigt förtjust i IPA.
SMAD har haft många besök av människor från producentledet. Men det här är första gången vi får
besök av en krogmänniska. Hon kommer berätta en hel del om sina erfarenheter av whisky från
den miljön. Bl.a om hur man lyckas sälja kvalitetswhisky på puben/krogen då man samtidigt
konkurerar med alla sampels och den svarta marknadens försäljning av dom fina droppar!
Den första Bishop’s Arms öppnade 1993 på Elite Stadshotellet i Västerås. Namnet på kedjan
kommer från närheten till domkyrkan, som ligger i kvarteret intill. Idag finns The Bishops Arms på
39 platser över hela Sverige från Malmö i söder till Kiruna i norr.
Under kvällen kommer du åter få chansen att utmana dina sinnen då provning kommer att
genomföras blint! Låt inte ålder och varumärken styra dina omdömen utan låt doft och smak
förföra dig!
Provningen leds av: Maja Kozul - Pubchef Bishops Arms Malmö
Whiskyn vi ska prova är:
Provning kommer att genomföras blint!
Lördagen den 28/11 kl: 16:00 Scandic, Borlänge
Medlemmar anmäler sig genom inbetalning enligt nedan. Gäst anmäls till gast@smad.se Om
gästen får plats till provningen, meddelas detta via mail. Betalning för gäst skall därefter ske
snarast. Provande som uteblir och inte avbokar får inte tillbaka avgiften samt att whiskyn
anses vara förbrukad. Provningen begränsas till 140 deltagare. Registrerad betalningsdag hos
plusgirot räknas som anmälningsdag.
Efter provningen serveras: Biff med 3 sorters lök samt rödvinsås. Liten sallad före och liten kaka
till kaffet.
Pris medlem:
Pris icke medlem:
Pris enbart matgäst:

Provning 300:Provning 375:230:-

Provning och mat 500:- (exkl dryck till maten)
Provning och mat 605:- (exkl dryck till maten)

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2015-11-16.
Plusgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vem/vilka betalningen gäller.
Höstens återstående program
2015-12-12 Brora Exklusiv
Vårens preliminära program
2016-01-23 Reseberättelse Islay 2015
2016-02-13 Antica Casa
2016-03-05 Årsmöte SMAD & SWF Buteljer
2016-04-02 Provning
2016-04-23 Svenska Destillerier
2016-05-14 Lost Distilloeries
Välkomna önskar styrelsen!

