Provningar fredag 5/4
Kl. 17:30 High Coast Singel Malt Whisky

Highcoast Distillery från Ådalen i Ångermanland är ett av världens mest fascinerande unga
destillerier. Trots att de äldsta faten ännu inte fyllt tio år är destilleriet redan omtalat som ett de
mest intressanta. Den norrländska whiskyn får sin unika karaktär av Ådalens förtrollande natur, det
speciella klimatet och det iskalla vattnet i Ångermanälven. Välkommen att prova whiskyn som
alldeles i dagarna tilldelats guldmedalj och blivit utsedd till bästa whiskyn i sina klasser i World
Whiskies Awards i London – whiskyvärldens egen Oscarsgala. Vi provar 5 sorter Pris: 250 kr/person.
Kl. 17:45 Charlis Brygghus

Kom å prova öl som märks.
Vi provar 6 sorters kul öl med Kasper som guide. Pris: 250 kr/person.
Kl. 18:45 Whiskyprovning SMWS – Scotch Malt Whisky Society
SMWS är världens största whiskyklubb med mer än 26. 000 engagerade medlemmar över hela världen. Vi
specialiserar oss på single cask whisky men gör det på ett lite annorlunda sätt. Vi sätter smakerna i centrum och
delar in våra whiskies i 12 unika smakprofiler. Våra buteljeringar är högt uppskattade och vi vinner regelbundet
prestigefulla priser för vår whisky i stora internationella tävlingar.
Vi provar 5 sorters whisky. Pris: 350 kr/person. Provningsledare: Magnus Fagerström
Kl. 19:15 Odd Island Brewing
Rockstjärnorna som blev bryggare
In Flames är ett av Göteborgs mest framgångsrika rockband genom tiderna. Efter närmare 20 år
i bandet valde de två medlemmarna Daniel Svensson och Peter Iwers att bli bryggare på heltid.
Vi provar 5 spännande ölsorter med Peter Iwers och Daniel Forsman som guider.
Pris: 250 kr/person.
Kl. 19:45 ”ALLA VÄGAR BÄR TILL ROM” ROMPROVNING
Ja åtminstone om man tittar på trenden. Världens största destillatrom är verkligen i ropet. Under sakkunnig
ledning av Simon Axell -Thoor smakar vi av fem sorters kvalitativ rom. (se mer om Simon på www.sthoor.se )
Simon guidar oss i rommens historia, dess framställning samt process samt om de olika stilar som finns.
Pris: 250 kr/person.
Kl. 20:00 Mackmyra whisky – Wapnö ost & chark
I år är det jubileumsår, Mackmyra fyller 20 år och kommer att ha ett väldigt häftigt år gällande kommande
produkter.
Välkommen till en spännande provning där du får lära dig hur whisky och matsmaker tillsammans kan höja den
totala upplevelsen. Vi provar 4 sorters whisky, samtliga ifrån personliga 30-liters fat, tillsammans med ostar och
charkuterier ifrån Wapnö gård. Hur våra sinnen (hörsel, syn, känsel, smak och doft) påverkas av olika intryck är
en hel vetenskap som brukar gå under namnet sensorik. När du äter och dricker påverkas framförallt smak och
doft, men alla sinnen är faktiskt påverkade. Pris: 275 kr/person.

Provningar bokas på 035 – 299 03 91 eller annchristin@wapno.se

Provningar lördag 6/4
Kl. 13:00 Mackmyra whisky – Wapnö ost & chark
I år är det jubileumsår, Mackmyra fyller 20 år och kommer att ha ett väldigt häftigt år gällande kommande
produkter.

Välkommen till en spännande provning där du får lära dig hur whisky och matsmaker tillsammans kan höja den
totala upplevelsen. Vi provar 4 sorters whisky, samtliga ifrån personliga 30-liters fat, tillsammans med ostar och
charkuterier ifrån Wapnö gård. Hur våra sinnen (hörsel, syn, känsel, smak och doft) påverkas av olika intryck är
en hel vetenskap som brukar gå under namnet sensorik. När du äter och dricker påverkas framförallt smak och
doft, men alla sinnen är faktiskt påverkade. Pris: 275 kr/person.
Kl. 13:00 ”ALLA VÄGAR BÄR TILL ROM” ROMPROVNING
Ja åtminstone om man tittar på trenden. Världens största destillatrom är verkligen i ropet. Under sakkunnig
ledning av Simon Axell -Thoor smakar vi av fem sorters kvalitativ rom. (se mer om Simon på www.sthoor.se )
Simon guidar oss i rommens historia, dess framställning samt process samt om de olika stilar som finns.
Pris: 250 kr/person.
Kl. 14:00 Charlis Brygghus

Kom å prova öl som märks.
Vi provar 6 sorters kul öl med Kasper som guide. Pris: 250 kr/person.
Kl. 14:15 Vinprovning men Edvin Elghag
Mitt namn är Edvin Elghag och jag jobbar som sommelier och försäljare för Vinoch.se.
Vinoch.se har specialiserat sig på att hitta de lite mindre vingårdarna runtomkring i Italien som jobbar med
kvalitet och hantverk men inte har någon direkt möjlighet att sälja till Sverige.
Vi kommer att prova ett antal olika viner och kommer att gå igenom varje vin och dess härkomst och även
prata lite om vad för tilltugg som kan passa till. Inga förkunskaper behövs för att kunna ta del av denna
provning.
Pris: 250 kr/person.
Kl. 15:15 High Coast Singel Malt Whisky

Highcoast Distillery från Ådalen i Ångermanland är ett av världens mest fascinerande unga
destillerier. Trots att de äldsta faten ännu inte fyllt tio år är destilleriet redan omtalat som ett de
mest intressanta. Den norrländska whiskyn får sin unika karaktär av Ådalens förtrollande natur, det
speciella klimatet och det iskalla vattnet i Ångermanälven. Välkommen att prova whiskyn som
alldeles i dagarna tilldelats guldmedalj och blivit utsedd till bästa whiskyn i sina klasser i World
Whiskies Awards i London – whiskyvärldens egen Oscarsgala. Vi provar 5 sorter Pris: 250 kr/person.
Kl. 15:30 Odd Island Brewing
Rockstjärnorna som blev bryggare
In Flames är ett av Göteborgs mest framgångsrika rockband genom tiderna. Efter närmare 20 år
i bandet valde de två medlemmarna Daniel Svensson och Peter Iwers att bli bryggare på heltid.
Vi provar 5 spännande ölsorter med Peter Iwers och Daniel Forsman som guider.
Pris: 250 kr/person.
Kl. 16:30 Whiskyprovning SMWS – Scotch Malt Whisky Society
SMWS är världens största whiskyklubb med mer än 26. 000 engagerade medlemmar över hela världen. Vi
specialiserar oss på single cask whisky men gör det på ett lite annorlunda sätt. Vi sätter smakerna i centrum och
delar in våra whiskies i 12 unika smakprofiler. Våra buteljeringar är högt uppskattade och vi vinner regelbundet
prestigefulla priser för vår whisky i stora internationella tävlingar.
Vi provar 5 sorters whisky. Pris: 350 kr/person. Provningsledare: Magnus Fagerström
Kl. 17:45 Halmstad Brygghus.
Under ledning av bryggmästare Daniel Eriksson får du stifta bekantskap med 6 olika ölstilar.
Pris: 250 kr/person.

Provningar bokas på 035 – 299 03 91 eller annchristin@wapno.se

