
Thomas Sundblom behöver ingen närmare presentation för
de flesta i vår klubb men för er som inte har träffat honom än
så är han en svensk importör och grundare/delägare i
företaget Clydesdale tillsammans med Robin Tucek. Thomas
kommer då och då till Borlänge och gör oss aldrig besviken
då han har så många olika sorters whisky att välja bland, för
att nämna några märken ur portföljen – Amrut, Blackadder,
Adelphi och Highland Queen.

Temat den här gången är sherryfatslagrad whisky. Också
denna gång tror vi att det finns whisky för alla olika smaker då
det är flera länder representerade, rökig och orökig whisky
samt en som inte förtäljer vilket destilleri det rör sig om, bara
vilken plats.

Kom och starta upp vårens whiskyprovningar
tillsammans med oss!

Provningen leds av Thomas Sundblom

Den whisky vi ska prova är:

 

Lördag, 11 januari 2020
16:00 till 19:00

Kontakt

The Single Malt Academy of
Dalecarlia

Sherry, mon chéri, sherry
cask
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Glenborrodale, Adelphi, Batch 7, 9 yo 46,0%
Teaninich Sherry Cask, Adelphi, 12 yo 52,9%
Craigellachie Sherry Cask 2006, Old Malt Cask, 12 yo 50,0%
Caol Ila Sherry Cask 2014, Maltman, 5 yo 54,9%
Glenrothes Sherry Cask 2004, McGibbons, 10 yo 46,0%
Amrut Naarangi 50,0 %
Orkney Sherry Cask 2002, Berry Bros & Rudd, 15 yo 56,6%
Dailuaine Sherry Cask 2007, The First Editions, 12 yo 57,6%
 

 

 

 

 

Tid & plats: lördag den 11/1 kl 16.00 Domnarvsgården,
Borlänge

Provande som uteblir och inte avbokar får inte tillbaka
avgiften samt att whiskyn anses vara förbrukad.
Provningen begränsas till 140 deltagare. 

Gäst anmäls till gast@smad.se Om gästen får plats till
provningen, meddelas detta via mail. Gästbiljetterna finns att
tillgå här from den 6/12. OBS! Endast anmälda och
bekräftade gäster kan lösa biljett till provningen. 

Priset för gäst är : 310:- för provning och 560:- för provning
inkl mat

OBS! Om du väljer att äta efter provningen så får du
förtur till inpassering före övriga deltagare!

Efter provningen serveras: 
Förrätt: Carpaccio på älg
Varmrätt: Torskrygg med brynt smör, räkor samt sugersnaps
till det serveras potatispuré.
Kaffe och kaka

Hålltider:
Insläpp för middagsgäster 15:15
Ordinarie insläpp från kl 15:30
Provningen pågår mellan kl 16:00 till ca 19:00

2020 års preliminära vårprogram
2020-02-08 Japanprovning med Whiskysystrarna
2020-03-21 Glengoyne med Robbie Hughes

provning@smad.se
www.smad.se
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2020-04-25 Ginprovning med Örjan Westerlund
2020-05-09 Reseprovning med Henric Madsen

 

Bokningstyp Pris Antal

BOKA

Eventet har varit


