Whisky for viderekomne!
Gøg & Gokke
26. oktober 2012 kl 18:30

Så har vi endnu en gang fået plads til at opfylde manges ønsker om, at få gang i de traditionelle smagninger
Vi starter med en whiskysmagning med vore lokale sprutekspert Ingvar ”Rom Thomsen”
I løbet af smagningen bliver man guidet gennem whiskyens mange mærkelige udtryk som Single Cask, Cask strength,
wood finish og mange andre udtryk. Så man behøver ikke være specialist for at deltage.
Hver whisky serveres i 2 cl. Smagningen vil vare ca. 3 timer og der vil blive vist billeder til at illustrere hele processen
og de enkelte destillerier.
Tilmelding i baren. Du kan også ringe på Tel. 32 53 55 33. Der er 33 pladser i alt. Prisen er 230 kr
Man kan ikke selv køre bil hjem fra arrangementet………..
Vi har følgende flasker på programmet:
Whisky

Sted

Alder

%

The Wild Geese Irish single malt
Whiskey

Irland

-

43

BenRiach sherry matured single
malt fra BenRiach destilleriet

Skotland
Speyside

12

46

Indien

4

50

Skotland
Speyside

16

53,5

Amrut Fusion Single Malt fra Indien
50%
BenRIach 1995 single cask malt
Limited Bourbon cask #2481
SSCR
From the barrel vatted malt whisky
(Nikka) 51,4% 50 cl

Japan

51,4

Beskrivelse
Klassisk blød imødekommende Irsk
whisky, lavet på Irlands eneste
selvstændige destilleri Coolyes.
Meget spændende. Halvdelen har
modnet i et Oloroso sherryfad og
den anden halvdel i et Pedro
Ximenez sherryfad.
Fantastisk nyt indslag på
whiskykortet. Besejrede skotsk
whisky i en landskamp over 5
smagninger i Danmark med 18 -4.
Her er valgt en whisky med en svag
smag af røg.
Udvalgt af 35 dansker på besøg på
destilleriet. Denne med fed røg og
masser af styrke. Bemærk 55,3 %
Japanerne har lært sig
whiskykunsten i Skotland og vinder
ofte over læremesteren i
blindsmagninger. Her er en rigtig
kraftkarl på 51,4%

Whisky

Sted

Alder

%

BenRIach 1996 single cask malt
Limited Virgin cask #3273 SSCR

Skotland
Speyside

15

51,5

Sazerac Kentucky Straight Rye
Whiskey

Kentucky
USA

2-16

46

House Malt single 'Born-on-Islay'
Malt 9 år Wilson & Morgan

Skotland
- Islay

9

43

Beskrivelse
Udvalgt af 35 dansker på besøg på
destilleriet. Da de havde valgt en
med røg, skulle de også vælge en
uden røg. Det blev denne.
Fantastisk fyldig og blød på 51,5%
Rye, (rug) whisky er blevet populær
I Danmark, her er en af grundene til
det.
Skotlands Mekka for ”røg-dykkere”
heder Islay. Her slutter vi med en
røget fætter, blandet af forskellig
single malts fra øen.

Ingvar ”Rom Thomsen” på research til whiskysmagning på Gøg &
Gokke

Ingvar ”Rom Thomsen” kan besøger på www.RomThomsen.dk

Med venlig hilsen
Pernille

Gøg & Gokke
Kirkevej 137
2791 Dragør
Tel. 32 53 55 33
Følge med i vores
arrangementer på
Facebook

