INBJUDAN TILL
WHISKYPROVNING
[ Nr 101 ]
Härmed inbjuds ni till föreningens första provning för året.
Årets första provning och tillika vårt årsmöte har temat Glenmorangie. AWS har köpt på sig några av de mer
spännande buteljeringarna i destilleriets, hela tiden, förnybara utbud som med några få undantag består av
whisky utan årgångsangivelse (NAS) vilket destilleriet var tidigt ute med. Under en tid så fanns en 25-årig
whisky som ”standard” som vi givetvis också provar. Lägg därtill 2 nyheter som kommer att inhandlas på
Cinderella Whisky Fair inom kort. AWS provade förvisso Glenmorangie på P59 år 2012 men ingen av de
sorterna finns med denna kväll. Vi provar:







Glenmorangie 19 år. 43% (Nyhet på Whisky fair 2018)
Glenmorangie 25 år. 43%
Glenmorangie ”A midwinter nights dram”. 43%
Glenmorangie Bacalta. 46%
Glenmorangie Tarlogan. 43%
Glenmorangie ”The Cadboll”. 46,6% (Nyhet på Whisky fair 2018)

Provningsledare:
.
Tid och Plats:

Arne Hellberg, AWS

Materbjudande:

Kalkonbröst, potatisgratäng och gräslökssås, kaffe och kaka.

Antal platser:

Max 105 deltagare.

Pris:

Medlem:
Gäst:
Notera:

Anmälan:

Sista anmälningsdag torsdag 2018-01-25
Anmälan är bindande och sker endast genom inbetalning av avgift till föreningens
bankgiro 5702-6502.
Ange medlemsnummer vid anmälan samt skriv även ”P101” för provningen.
Vid fler än 105 anmälda deltagare gäller ”först till kvarn”.
Gäster anmäls till Arne och inbetalning sker endast efter att plats meddelats.

Mer information:

Hans Sundquist eller Arne Hellberg. Kontaktinformation anges i separat
medlemsutskick.

Lördag 2018-02-03, klockan 16:00, Korskrogens Bygdegård

Med Maltiga Hälsningar
Avesta Whiskysällskap

Provning: 270 SEK Provning + mat: 390 SEK
Provning: 345 SEK Provning + mat: 465 SEK
Maten kostar numera 120 SEK.

Buss 2018-02-03
Avesta – Korskrogen T&R
För att förenkla för våra medlemmar att komma på föreningens provning
så anordnar AWS buss till och från Korskrogens Bygdegård enligt nedan.
Turlistan – Till provning 2018-02-03
Tider
Plats
15:15
Skogsbo, Skogsbovägen 39, Eriks kiosk
|
Skogsbo, Skogsbo Centrum (gamla Tempo),
15:25
Avesta, Busstation (vid Vikings hållplats)
|
Avesta, Dalavägen 18 (vid Stjärnans Livs)
15:30
Krylbo, Järnvägsstationen (busshållplatsen)
|
Karlbo, Folkaregatan 46, Pizzerian Karlbo
|
Karlbo, Karlbo Skola
|
Korskrogen, Bygdegården
Turlistan – Från provning
Tider
Plats
18:30
Buss tillbaka efter samma väg som till provningen
Avresa sker kort efter provningen är avslutad
19:30
Buss tillbaka samma väg för er som stannat och ätit mat
Ingen föranmälan görs för bussresan. Det gäller dock att stå vid vald hållplats i tid.
Håll där bara utkik efter bussen från Västanhede Trafik.
Det är givetvis fritt fram att ordna egen transport en eller båda vägarna.

Med Maltiga Hälsningar
Avesta Whiskysällskap

