Euan Mitchell
med Arran
Föreningens 186:e provning
2001 besökte Euan Mitchell SMAD för första gången. Han var då den första skotten att besöka klubben,
så att bjuda in honom igen som siste man ut under vårt Jubileumsår kändes som en självklarhet! När Euan
besökte oss då 2001 så var det i rollen som Sales Manager hos Springbank, men under 2003 bytte han
jobb till Managing Director på Isle of Arran Distillers. Det var i denna roll som han besökte oss igen 2005!
Destilleriet Arran är beläget på ön med samma namn, Isle of Arran. Ön ligger i sundet Firth of Clyde, inklämt
mellan Mull of Kintyre åt väster och det skotska fastlandet åt öster. En gång i tiden fanns här mer än femtio
destillerier men idag finns bara ett. Bygget av destilleriet började 1994, och under 1995 så körde man igång
med produktionen.
För att uppmärksamma öns historiska storhet i whiskyhistoriken så gav man 2015 ut Volym 1 i något de
kallar ’Smugglers Series’. Denna första utgåva hette, passande nog, ’The Illicit Stills’. Vol 2 ’The High Seas’
utkom 2016. Denna serie har redan blivit något av en ’samlarserie’ och under kvällen så kommer du att få
möjlighet att njuta av den sista och avslutande Vol 3: ’The Exciseman’ som släpptes tidigare i år.
Du kommer även få möjlighet att prova deras egen Jubileumsbuteljering ’Arran 21st Anniversary’ med
whisky från deras första tre år, lagrad uteslutande på sherryfat! Vi kommer också få bekanta oss med deras
rökiga whisky Machrie Moor, döpt efter en mystisk ’peat bog’. Som kvällens sista dram har Euan själv valt ut
ett fat i lagerhuset och dragit upp fyra flaskor som han tar med sig till oss i Borlänge! Missa inte denna
sista provning på Jubileumsåret 2017!
Provningen leds av: Euan Mitchell – Managing Director Isle of Arran Distillers
Whiskyn vi ska prova är:

Glas

Arran 21st Anniversary
Arran ‘The Smuggler Series’ Vol.3 ‘The Exciseman’
Arran The Bothy Ed.3
Arran Machrie Moor Eighth Edition
Arran Machrie Moor Fourth Edition Cask Strength
Isle of Arran Port Cask Finish
Isle of Arran Sauternes Cask Finish
Arran Cask Surprise!

-
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Tid & plats: lördag den 2/12 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: Förrätt: Rökt laxcanapé. Varmrätt: Klassisk Wallenbergare (rårörda lingon,
potatispuré, brytbönor, syltad rödlök, brynt smör)
Pris medlem:
Pris icke medlem:
Pris enbart matgäst:

Provning 220:Provning 295:270:-

Provning och mat 490:- (exkl dryck till maten)
Provning och mat 565:- (exkl dryck till maten)

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2017-11-21
Plusgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vem/vilka betalningen gäller.
2018 års preliminära vårprogram
2018-01-27
Reseprovning till Orkney med Henric Madsen och resenärerna
2018-02-17
Lagavulin 200th Anniversary
2018-03-10
Årsmöte – Bernt Sjödins avslutningsprovning
2018-04-07
SMAD & SWF buteljer
2018-04-28
Plantation Rom med Alexandre Gabriel
2018-05-19
Diageo Special Releases 2017
Välkomna önskar styrelsen!

