WHISKY
PROEVERIJ
De komende DWS clubavond is op vrijdag 16 oktober. Het wordt deze keer een Top
tasting met als thema; The Speyside. Tijdens deze proeverij gaan we ons richten op de
Schotse whisky regio met de meeste distilleerderijen. We hebben een mooie selectie
samengesteld van op bourbon en sherry gerijpte vaten.
De volgende whisky’s gaan deze avond geproefd worden:
Glenburgie 2010 9y 46,0% Hart Brothers finest selection bourbon casks b.2019
Macallan classic cut 2019 52,9% OB sherry seasoned b.2019
Craigellachie 2006 12y 59,2% Archives bourbon barrel 8101271 b.2019 214 bts
Glen Spey 2007 12y 60,0% James Eadie sherry finish c.805411 b.2020 303 bts
Longmorn 2004 15y 59,9% SMWS 7.231 1st fill bourbon barrel b.2019 172 bts
Glenrothes 1996 21y 50,9% Cadenhead small batch bourbon b.2018 990 bts
Glen Moray 1995 22y 54,9% SMWS 35.230 1st fill bourbon barrel b.2018 221 bts
Glen Keith 1995 23y 51,6% Jack Wiebers bourbon cask b.2019 273 bts
Linkwood 1990 26y 47,3% Hart Brothers 1st fill sherry butt

b.2016

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) € 30,00
voor leden en als je geen DWS lid bent zijn de kosten € 35,00. Proefglaasjes (een set van 6)
moeten zelf meegenomen worden. Er zullen drams van 1,5 cl geschonken worden en er kunnen
maximaal 25 personen deelnemen aan de proeverij.
Deelname is uitsluitend mogelijk door aanmelding en betaling vooraf. Aanmelden kan tot uiterlijk
15 oktober 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
2020-10”.

.

