WHISKY
PROEVERIJ
De komende DWS clubavond is op vrijdag 28 augustus. Het wordt deze keer een DWS
tasting met als thema; BoB (Battle of Bottlers). Tijdens deze proeverij gaan we na de
welcome dram telkens een SMWS botteling vergelijken met eenzelfde soort whisky van
een andere onafhankelijke bottelaar.
De volgende whisky’s gaan deze avond geproefd worden:
Arran Barrel Reserve 43,0% OB bourbon barrels b.2019
Aberlour 2006 12y 56,8% Archives bourbon barrel 102 b.2018 194 bts
Aberlour 2006 11y 57,2% SMWS 54.73 bourbon barrel b.2018 180 bts
Glen Grant 1992 23y 50,1% CWC exclusive malts bourbon c.141987 b.2016 138 bts
Glen Grant 1992 25y 53,4% SMWS 9.151 bourbon barrel b.2018 204 bts
Longmorn 1990 24y 51,2% The Whisky Cask bourbon cask b.2015
Longmorn 1992 25y 53,4% SMWS 7.194 bourbon hogshead b.2017 214 bts
Glenlossie 1992 24y 50,7% Daily Dram anniversary edition vol.4 bourbon b.2016
Glenlossie 1992 25y 53,8% SMWS 46.72 bourbon hogshead b.2018 275 bts

De proeverij is in de parkzaal van de Molenplaats aan de Zijpendaalseweg 24A in Arnhem. Deze
locatie is op slechts 5 minuten lopen van station Arnhem CS.
De proeverij begint om 20.00 uur (verzamelen, voorbereiden en welcome dram vanaf 19.30) en
duurt tot ca. 23.00 ( de laatste dram wordt tijdig geschonken zodat de eersten om 22.30 al weg
kunnen). De kosten voor de proeverij bedragen (inclusief kosten voor hapjes en zaalhuur) € 25,00
voor leden en als je geen DWS lid bent zijn de kosten € 30,00. Proefglaasjes (een set van 6)
moeten zelf meegenomen worden. Er zullen drams van 1,5 cl geschonken worden en er kunnen
i.v.m. corona maximaal 25 personen deelnemen aan deze proeverij.
Deelname is uitsluitend mogelijk door aanmelding en betaling vooraf. Aanmelden kan tot uiterlijk
27 augustus door een email te sturen naar proeverijen@dutchwhiskysociety.nl en de kosten over
te maken op bankrekening NL27 INGB 0001309228 t.n.v. de Dutch Whisky Society o.v.v.
“proeverij 2020-08”.
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