Provning SMAD buteljeringar
Föreningens 89:e provning
Ett av de absolut trevligaste lyxproblem man kan ha är att bland flertalet fatprover välja
ut vilken whisky som ska få äran att hamna i butelj och få SMAD´s logga på etiketten.
Och lyckliga är de som fortfarande har kvar oöppnade buteljer hemma från vår alldeles
egna serie med ”egenbuteljerad” whisky. Alla våra SMAD-buteljer har genomgående
hållit otroligt hög klass, så pass hög att t.o.m. de som sålt vissa av faten till oss fått skäll
för att vi fått för bra fat och att de har tagit på tok för lite betalt för dem.
Nu bjuder vi till en provning med alla dessa underbara utgåvor som vi buteljerat genom
åren, så medlemmar som ännu inte öppnat sina flaskor, de som för länge sedan tömt
sina och de som ingen flaska köpt kan nu få smaka av alltsammans vid ett och samma
tillfälle och jämföra dem mot varandra.
Medlemmar anmäler sig genom inbetalning enligt nedan. Gäst anmäls till Per Eriksson,
per@smad.se Betalning för gäst skall ske snarast efter meddelande om plats. Provande
som uteblir och inte avbokar får inte tillbaka avgiften. Provningen är begränsad till 105
deltagare. Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag.
Provningen leds av Rolf Lindström.
Whisky vi ska prova är:

Glas

Mortlach 1990 / 2003
Laphroaig 17yo 1987
Port Ellen 27yo 1978
The Jewel of Speyside 38yo 1970
Highland Park 19yo 1988
Highland Park 24yo 1982
Highland Park 18yo OB (referens whisky)

Egen
Rank

Provn.
Rank

43%
51%
51%
57,5%
55,5%
56,8%
43%

Tid & plats: lördagen den 4/4 kl.16.00 Scandic Borlänge
Efter provningen serveras: Chilimarinerad fläskfilé med pepparsås och potatisgratäng,
kaffe och kaka
Pris medlem:
Provning 220:Pris icke medlem: Provning 295:Pris enbart matgäst:
200:-

Provning och mat 370:- (exkl. dryck till maten)
Provning och mat 445:- (exkl. dryck till maten)

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2009-03-26.
Postgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vilken/vilka betalningen gäller.
Välkomna önskar styrelsen.

Vårens återstående program, boka in dessa datum.
09-05-09 Glenfarclas superspecial
09-05-30 Ölprovning

