
 

Under de 10 åren som har gått sedan Alex Bruce senast höll
en provning hos SMAD så har det hänt en hel del. Adelphi
har gått från att enbart vara en oberoende buteljerare till att
idag också äga ett destilleri – Ardnamurchan, som faktiskt
redan har fyllt whisky.

Jenny Karlsson är förmodligen också ett välkänt namn för
många medlemmar. Hon har en imponerande karriär i
whiskybranschen och har jobbat bl.a hos Springbank,
Kilkerran och Brown-Forman. Förra året anslöt hon sig till
Ardnamurchan Distillery och jobbar idag som deras Marketing
Communications Manager.

Kvällens provningsledare: Alex Bruce & Jenny Karlsson

Torsdag, 25 februari 2021 
18:00 till 20:00

Kontakt

The Single Malt Academy of
Dalecarlia 

provning@smad.se 
www.smad.se 

Adelphi / Ardnamurchan
med Alex Bruce och Jenny
Karlsson

 Torsdag, 25 februari 2021 klockan 18:00
 Online via ZOOM, Borlänge
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Den whisky vi ska prova är:

Ardmore 1996 21yo #149026 61.0%

Breath of Speyside Dist: 2006 Bott: 2018 11yo 58,2%

Glen Ord 2002 18yo #5 52,5%

Linkwood 1993 25yo #4669 48,4%

Mortlach 1986 34yo #2035 54,2%

Caol Ila 2008 12yo #309444 54,9%

Ardnamurchan Single Malt Batch 01 46,8%

Hålltider: 
Torsdag 25/2 - Provningen startar kl 18:00 och pågår cirka
två timmar.

Take-Away middag till provningen

Förrätt: Aubergine, champinjon och lökfylld prosciuttorulle
serveras med pesto.

Varmrätt: Svensk majskycklingfilé med potatis frittes,
ugnsbakad tomat, svartkål samt myntasås.

Dessert: Crème brûlée med hjortronmylta.

Provningen begränsas till 93 deltagare. Tid & plats:
torsdagen den 25/2 kl 18.00 via ZOOM. Länk till
provningen kommer att skickas ut två dagar innan
provningsdagen - det är bara att klicka på den länken och
följa anvisningarna.

Medlemmar anmäler sig genom inbetalning enligt nedan. 

Sista bokningsdag är torsdag den 18/2 2021

Gäster:

Gäst anmäls till gast@smad.se Om gästen får plats till
provningen, meddelas detta via mail. Betalning för gäst
skall därefter ske snarast.

Priset för provande gäst är 515:- 

mailto:gast@smad.se


Provningen sker digitalt och whiskyn samt ev bokad
middag kommer att  distribueras i god tid innan
provningen. Mer information kring detta skickas separat till
deltagarna vid denna provning.

OBS! OBS! Det har skett en liten förändring i hur du
bokar middag. Välj biljetttypen med middag här nedan
och i nästa steg väljer du antal middagar du vill lägga till.

Bokningstyp Pris Antal

BOKA

Eventet har varit


