
The Nectar med Mario Groteklaes 
Provning 201 

Under de år som Philip Frank besökt den anrika whiskymässan ’The Whisky Fair’ i Limburg så har han och hans 
resekamrater köat tidigt på morgonen för att komma över de åtråvärda biljetterna till mässans unika provningar. 
Högsta prioritet har alltid varit ’The Nectar of the Daily Drams’ med belgaren Mario Groteklaes. ’The Nectar’ är en 
av Belgiens största importörer och buteljerare av Single Malt Whisky. ’Daily Drams’ i sin tur är det egna varumärket 
under vilket de släpper sina egna buteljeringar.  
 
Mario är en färgstark och frispråkig provningsledare, en man med fart och fläkt och som alltid kommer till Limburg 
med bra whisky i bagaget! Han arbetar på The Nectar och har idag titeln Marketing & Sales Director. Han är 
ursprungligen lärare till yrket men för 19 år sedan blev hans stora passion i livet, nämligen whisky, också hans nya 
jobb. I Belgien blev han något av en pionjär med att försöka få belgarna att börja dricka whisky, något han har 
lyckats med fenomenalt!  
 
The Nectar är idag ledande inom whisky i Belgien och de har välkända varumärken i sin portfölj så som Signatory 
Springbank, Kilchoman, BenRiach, The Dalmore, Berry Bros & Rudd, Blackadder och Cadenhead’s för att välja ut 
några. 
 
Philip har under några år tillsammans med sina resekamrater jobbat på att få Mario till Borlänge och nu är han 
äntligen på väg hit. Med sig har Mario flaskor från buteljerarna Signatory, Cadenhead’s och The Nectar of The Daily 
Drams! Vi har en intressant kväll framför oss med mycket bra whisky, förhoppningsvis blir det både trevligt och 
många skratt.  
 
Välkomna önskar Philip och Styrelsen 

 
Provningen leds av: Mario Groteklaes 
 

Den whisky vi ska prova är:   Glas Egen 
rank 

Provn. 
rank 

MORTLACH 2008, Signatory, Bourbon Barrel  10yo 46%    
GLENLIVET 2007, Signatory, Sherry Hogshead 11yo 46%    
GLENBURGIE 1995, Signatory, Bourbon Hogshead 23yo 57,7%    
GLENROTHES 1996, Cadenhead’s, Bourbon Hogshead 21yo 51%    
GLEN KEITH 1993, The Daily Drams, Bourbon Barrel 24yo 51,2%    
CLYNELISH 1995, The Daily Drams, Sherry Butt  22yo 56,7%    
GLENTAUCHERS 1992, The Daily Drams, Bourbon 
Hogshead 

25yo 51,2%    

BALLECHIN 2005, Signatory, Bordeaux Matured 13yo 
 

46% 
 

   

Tid & plats: lördag den 13/4 kl: 16:00 Domnarvsgården, Borlänge 
Räkna med att provningen håller på till 19:00. 
 
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! 
 
Efter provningen serveras: Förrätt: Clubtoast Varmrätt: Lammstek med ramslökssås, vårprimörer och nypotatis. 
Kaffe och vaniljmunk 
                                                                                                                    

Pris medlem: Provning 290:- Provning och mat 530:- (exkl dryck till maten) 
Pris icke medlem: Provning 360:- Provning och mat 600:- (exkl dryck till maten) 
Pris enbart matgäst: 240:-  

 
Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2019-04-02. 
Plusgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vem/vilka betalningen gäller.  
 
2019 års preliminära vårprogram 
2019-05-04 Whisky & Konst 
 
2019 års preliminära höstprogram 
2019-08-17 Provning 
2019-09-14 Svenska Eldvatten 
2019-10-11 James Wills Kilchoman 
2019-11-02 Provning 
2019-12-07 Superspecial 

Välkomna önskar styrelsen! 
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