
Whisky & Konst 
Provning 202 

 
I samarbete med konstföreningen Baskrarna bjuder vi nu in till en trevlig kväll. Det här med att förena whisky med 
konst är ett nygammalt koncept för oss i SMAD men vi tror att dessa båda upplevelser åter igen kan bilda en trivsam 
och lite annorlunda mix. Huvudsyftet med kvällen är inte en whiskyprovning i traditionell mening, med dukade bord 
och en provningsledare, utan mer av mingelkaraktär där diskussioner och intryck kring whiskyn och konsten 
kommer att stå i fokus.  
 
Vi har valt ut whisky som erbjuder en spridd smakpalett och som inte tar för mycket plats i sammanhanget då den 
mer skall ses som en av kvällens två huvudkomponenter. 
 

Den whisky vi ska prova är:   Glas Egen 
rank 

Provn. 
rank 

The Balvenie Portwood 21yo 40%    
The Balvenie Caribbean Cask 14yo 43%    
Glenfiddich 15yo 40%    
Glendronach Parliament 21yo 48%    
Glenfiddich Reserva Rum Finish 21yo 40%    
Fatprov - -    

 
Vid den här provningen kommer vi att tillämpa självservering av whiskyn. Tilldelningen är som vanligt 2 cl av varje 
whisky under kvällen. 
 
Utöver whisky och konst har vi dessutom personal från Domnarvsgården på plats som kommer att bjuda oss på 
en härlig buffé bestående av:  
Färsk potatissallad, Grillad fläsksida, Grillad högrev, Kroatisk salami, 2 ostar, Äppelchutney, 
Surdegsbröd, Grönsallad, Vinägrett, Rabarber- och kumminpannacotta 
 
OBS! Öl, vin samt alkoholfria alternativ kommer man att kunna köpa på plats under kvällen. 
Till denna provning medtas även ett eget provningsglas (1st). 
 
Tid & plats: lördag 4 maj kl. 16:00 Bullerforsens Kraftstation 
 
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 70 
deltagare. Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag, ange vilken provning du betalar 
för samt vem du betalar för! 
                                                                                                                    

Pris medlem: Provning inkl mat 350:- (exkl. dryck till maten) 
Pris icke medlem: Provning inkl mat 410:- (exkl. dryck till maten) 

 
Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2019-04-23.  
Plusgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vem/vilka betalningen gäller. 
 
2019 års preliminära höstprogram 
2019-08-17 Shilton Almeida - Paul John 
2019-09-14 Svenska Eldvatten 
2019-10-11 James Wills - Kilchoman 
2019-11-02 Provning 
2019-12-07 Superspecial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Välkomna önskar styrelsen! 
 

 


