
Svenska Eldvatten fyller 10 år i år och som en del i sitt
firande så har de buteljerat sex olika whiskys som ingår i
deras Jubileumsserie – som vi kommer att prova denna
afton.

Tommy och Peter, som driver Svenska Eldvatten, är ju två
välkända ansikten för oss i SMAD. Dels har de ju besökt oss
för provningar men de är också ett stående inslag på
Borlänge Öl- och whiskymässa.

Vi tyckte att det var en självklarhet att bjuda in dessa herrar
på en provning där vi får njuta av dessa sex unika
buteljeringarna samt att låta dem berätta om sin fantastiska
resa under dessa tio år!

De har också dragit igång något de kallar för Cask Owners
Club. Då det är en lång process att vara delägare i ett fat så
har de hittat ett sätt som komprimerar upplevelsen lite. De
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erbjuder dig att köpa in dig på andelar av fat som relativt
snart är redo för att buteljeras. En whisky från ett sådant fat
kommer vi också att få prova - Glenburgie Cask Owners Club
som lagrats på ett Tawny Port-fat.

Välkomna!

Kvällens provningsledare: Tommy Andersen och Peter
Sjögren

Den whisky vi ska prova är:

Glenlossie 12 years Oloroso finish, 52,0% 
Bruichladdich 9 years ex-Rivesaltes, Cask Strength 58,9% 
Linkwood 10 years ex-Sherry Hogshead, 61,0% 
Blended malt 20 Years STR Barrique, 51,4% 
Bruichladdich 11 years, first fill Bourbon Barrel, 62,6% 
Bruichladdich Rhinns 9 years, Sauternes Hogshead, 63,4% 
Glenburgie Cask Owners Club. Tawny Port Butt, 9 år, 59,5%

Tid: Lördag den 11/9 kl 16:00 via Zoom

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

Bokningstyp Pris Antal
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Eventet har varit


