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HERNING WHISKY LAUG ARRANGERER, I SAMARBEJDE
MED HOTEL MEDI I IKAST, EN INTRODUKTION TIL
WHISKYENS VERDEN
Fredag d. 29. september 2017 kl. 19.00 på Hotel Medi i Ikast.
PROGRAM:
17.30- 18.50 Vi kan anbefale en bordbestilling på Hotellet med følgende:
	Klassisk Whisky Beauf af mør oksefilet, serveret med Sommer kartofler og honning
gulerødder
Køkkenchefens islagkage med frisk frugt og bær coulis
(kun 198,- pr. person.) for dem der ønsker lidt at spise inden arrangementet.
19.00-21.45	Whiskyentusiast og bestyrelsesmedlem i Herning Whisky Laug Thomas Antonsen byder
velkommen til aftenens smagning.
	Thomas har med sit brede kendskab til Whisky lovet at introducere deltagerne til
whiskyens verden, krydret med konkrete informationer om hver Whisky og med gode
tip til, hvordan du får mest ud af de dyre dråber samt afkoder de ofte kryptiske informa
tioner på flaskerne, så du kan træffe dit eget valg, næste gang du vil købe en flaske.
	Aftenen igennem smages og duftes der til 8 forskellige Whiskyer, så lad evt. bilen stå
og book en overnatning på hotellet til kun 700,- inkl. morgenmad. Thomas tager
løbende imod spørgsmål, og giver naturligvis også en kort
introduktion til et evt. medlemskab af Herning Whisky Laug.
21.45 -22.00

T homas takker for i aften og tager imod evt. bestillinger
af Whisky, hvilke kan afhentes på hotellet ugen efter.

Billetter til aftenens arrangement skal bestilles på mail ved
Thomas fra Herning Whisky Laug på: thomcat2@gmail.com
inden fredag den 22. september 2017
Skulle du have spørgsmål vedr. arrangementet kan Thomas
ligeledes kontaktes på ovennævnte mail.
Vi glæder os til at se dig hvad enten du er nybegynder
eller garvet Whisky entusiast.
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Med venlig hilsen
Herning Whisky Laug og Hotel Medi
Rådhusstrædet 8 . 7430 Ikast
Tlf. +45 9715 1944 . info@hotel-medi.dk
www.hotel-medi.dk

