
George S. Grant 
med Glenfarclas 

Föreningens 184:a provning 
 
Glenfarclas är det familjeägda destilleriet som ligger mitt i det natursköna Speyside! Idag drivs det av den 
femte generationen representerad av John LS Grant, men den sjätte generationen har också jobbat på 
destilleriet ett antal år, nämligen kvällens provningsledare George S. Grant. 
 
George besökte oss senast den 9 maj 2009 då vi provade ett axplock ur deras populära och unika serie ’Family 
Cask’. Grunden för denna serie lades egentligen redan 60-talet då man beslutade att inte förlita sig på blending 
industrin utan man byggde lager, med en framtida plan att buteljera faten som single malt. Detta var något 
man gjorde också under 2006 när man släppte den första utgåvan av Family Cask, 43 buteljeringar som 
sträckte sig tillbaka ända till 1952! På denna provning får du möjlighet att prova fyra av dessa rariteter!  
 
Om du har varit ute och rest så har du med stor sannolikhet stött på Glenfarclas 105. Det är en kraftfull whisky 
på oblyga 60% som först introducerades 1968. Namnet ’105’ kommer från det gamla sättet att mäta 
alkoholhalt, 105 proof är alltså 60%. När den lanserades så var den bland de först buteljerna att sälja som Cask 
Strength. Vi kommer att prova både den vanliga 105, men också den äldre utgåvan som är 20år! 
 
George har också lovat att ta med något alldeles extra direkt från de gamla dunnage lagerhusen med de 
klarröda dörrarna, en Surprise Dram!  
 
Vi kan också nämna att George reser till Sverige ENDAST för denna provning!  
 
Provningen leds av: George S. Grant 
 
Whiskyn vi ska prova är:   Glas Egen 

rank 
Provn. 
rank 

Glenfarclas Family Cask 1999 Bot January 2017 #6322 - 60,0%    
Glenfarclas Family Cask 1997 Bot January 2017 #2 - 57,4%    
Glenfarclas Family Cask 1993 Bot January 2017 #3951 - 59,4%    
Glenfarclas Family Cask 1988 Bot January 2017 #1523 - 48,5%    
Glenfarclas 105 - 60,0%    
Glenfarclas 105 20yo 20yo 60,0%    
Glenfarclas 25yo 25yo 43,0%    
Geroge S Grant Surprise Dram! - ?%    

 
Tid & plats: Lördag den 28/10  kl: 16:00 Domnarvsgården, 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, ange vilken 
provning du betalar för samt vem du betalar för! 
 
Efter provningen serveras: Liten räksoppa följt av grillad flankstek teriyaki med dragonsky, ugnsbakad tomat 
samt potatisgratäng. 
                                                                                                                     
Pris medlem: Provning 300:- Provning och mat 575:- (exkl dryck till maten) 
Pris icke medlem: Provning 375:- Provning och mat 650:- (exkl dryck till maten) 
Pris enbart matgäst: 275:-  
 
Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2017-10-17. 
Plusgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vem/vilka betalningen gäller.  
 
Jubileumsårets preliminära höstprogram 
2017-11-18 Ashok Chokalingam - Amrut 
2017-11-10 Borlänge Öl- och Whiskymässa  
2017-11-11 Borlänge Öl- och Whiskymässa 
2017-12-02 Euan Mitchell - Arran 
 

Välkomna önskar styrelsen! 
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