WHISKY
PROEVERIJ
De komende DWS clubavond is op vrijdag 18 september. Het wordt deze keer een DWS
tasting met als thema; The Highlands. Tijdens deze proeverij gaan we ons richten op de
geografisch gezien, grootste Schotse whisky regio. We gaan van noord naar zuid en weer
terug naar het midden.
De volgende whisky’s gaan deze avond geproefd worden:
Old Pulteney 2006 12y 46,0% OB travel retail 1st fill barrels & bourbon casks b.2019
Teaninich 2007 10y 46,0% The Ultimate hogshead 702709 b.20-11-2018 343 bts
Dalmore 2007 11y 55,6% Hart Brothers sherry butt b.11-2018
Clynelish 2011 8y 58,6% SMWS 26.137 2nd fill bourbon barrel b.2019 244 bts
Ben Nevis 2007 11y 56,2% Le Gus’t 1st fill bourbon barrel 17 b.7-6-2018 228 bts
Royal Brackla 2006 12y 57,7% Cadenhead small batch bourbon b.2019 1050 bts
Glen Ord 2006 13y 53,3% Cadenhead small batch bourbon+madeira b.2019 588 bts
Westport 2005 14y 54,8% Malts of Scotland sherry butt MoS 19029 b.2019 409 bts
Deanston 1999 19y 53,1% Asta Morris bourbon cask AM 130 b.2019

217 bts

Tomatin 1988 25y 49,7% TWA The Perfect Dram refill hogshead b.2013 304 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
maximaal 25 personen deelnemen aan de proeverij.
Deelname is uitsluitend mogelijk door aanmelding en betaling vooraf. Aanmelden kan tot uiterlijk
17 september 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 2020-09”.
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