Part Nan Angelen

med Folke Andersson
Föreningens 199:e provning
Våren 1998 så lanserades den första whiskyn i en serie som fick det gaeliska namnet ’Part Nan Angelen’ Änglarnas Andel. Upphovsmannen till denna serie är den legendariska masterblendern Folke Andersson. Serien,
som då buteljerades av Vin & Sprit, kom ut i elva olika buteljeringar. Dessa buteljeringar är idag åtråvärda
samlarobjekt och betingar höga priser på auktioner.
I och med att Vin & Sprit AB såldes under 2008 till Pernod Ricard så fick Folke Andersson möjlighet att ta över
varumärket ’Part Nan Angelen’. Tillsammans med Pye Palm bildade de företaget Magni Spirits och under vintern
2011 så kom nyheten att denna legendariska serie skulle utökas. SMADs styrelse beslutade att vi skulle köpa in
dessa nya PNA i den takt de släpptes och planerade för att få Folke till Borlänge för en provning. Och här är vi
idag!
Det är med glädje vi kan bjuda in dig till denna provning med de ’nya’ PNA-buteljeringarna och med Folke
Andersson själv som provningsledare!
Provningen leds av: Folke Andersson
Den whisky vi ska prova är:

Glas

P.N.A – 12: Glen Scotia 1991
P.N.A – 13: Deanston 1996
P.N.A – 14: Littlemill 1992
P.N.A – 15: Glen Keith 1996
P.N.A – 16: Glenburgie 1995
P.N.A – 17: Allt-a-Bhainne 1995
P.N.A – 18: Blair Athol 1995
P.N.A – 19: Tobermory 1994
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OBS! Tid & plats: fredag den 22/2 kl: 18:00 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 105
deltagare. Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag, ange vilken provning du betalar
för samt vem du betalar för!
OBS! Före provningen, mellan KL 16:00 – 17:30, serveras hamburgare med tillbehör!
Pris medlem:
Pris icke medlem:
Pris enbart matgäst:

Provning 250:Provning 320:195:-

Provning och mat 445:- (exkl dryck till maten)
Provning och mat 515:- (exkl dryck till maten)

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2019-02-12.
Plusgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vem/vilka betalningen gäller.
2019 års preliminära vårprogram
2019-03-16
Provning 200 - Årsmöte
2019-04-13
Provning 201 - Mario Groteklaes – The Nectar
2019-05-04
Whisky & Konst
Välkomna önskar styrelsen!

