Springbank 17. januar

Springbank destilleriet er en av veldig få familie eide destillerier som finnes i Skottland. De er i tillegg en av veldig få
som gjør hele prosessen for hånd, alt fra maltingen til flaskingen av produktene. Denne gangen får vi besøk av Brand
Ambassador Melanie Stanger. Hun har med seg litt fat prøver pluss en del annet godt som hun skal guide oss igjennom. Det blir en mengde med whisky som så absolutt er verdt å få med seg.

Battle Of Islay 4. Februar

Etter mange runder ble det tilslutt Bowmore som klarte å vippe Ardbeg av pinnen. Dette var overraskende for mange,
men etter en close finish ble det en ny sjef i ringen. Dette innebærer at neste runde vil Bowmore møte Bunnahabain.
Dette blir mildt sagt interessant! Dette er nest siste runde før vi sammen velger ut hvem som skal blir kongen av
Islay.

Øl lansering av Abbaye des Rocs 18. februar

Amund Polden Arnesen er tilbake på Jekylls, og dette har vi sett fram imot en god stund. Dette legendariske bryggeriet fra Belgia, Abbaye des Rocs, er blant øl entusiaster verden rundt kjent for å lage kompromissløs og intens belgisk
øl. Dette er definitivt øl som vil glede de som leter etter det lille ekstra i form av konsentrasjon og smak. Håndverks
øl etter den tradisjonelle malt- og krydderrike Walonske stilen. Amund som er Norges første øl sommerlier og har mye
på hjertet som han ønsker å dele med oss. Vi gleder oss til en intimsmaking med den tidligere ”kjellermesteren” på
Jekylls.

Whisky & Øl 4. mars

Nytt gjensyn med Amund. Denne gangen skal han og Alen forsøke ”parre” sammen halvfabrikat (Øl) og helfabrikat
(Whisky). Temaet her er at alt skal kunne gå an å få tak på i Norge enten via basis sortementet eller BU på
vinmonopolet. Dette blir minst sagt veldig spennende og er et tema som er rett i tiden. Join inn å se hvilken
kombo du liker best.

Hvor kommer lukt og smak ifra? 11. Mars

Ivar Aarseth er tilbake igjen. Ved tidligere smakinger han har hatt hos oss så har det alltid vært fulle
smakinger. Ivar er styreleder for norsk maltwhiskylag og besitter en del kunnskap om whisky.
Denne gangen så skal han prate om hvor lukt og smak kommer fra når det gjelder whisky.
Finnes det noen konkrete anledninger til hvorfor vi oppfatter ulike aromaer som vi gjør, har
klimaet eller jorden noen påvirkning på lukt og smak? Det er som oftest veldig informative
smakinger Ivar holder og vi gleder oss stort til å få han tilbake til Dr. Jekylls

Super smakning 27. mai

Som alltid avslutter vi halvåret med smaking som er noe utenom det vanlige.
Minimumskravet for whiskyes er en minste alder på 25. Å dette er til en pris dere
blir garantert fornøyd med.
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Hvis du ønsker å lære mer om både whisky, øl og andre edle dråper så er det bare å følge med på våre
hjemmesider og Facebook. Ved på melding til vår whiskyklubb vil du få jevnlig info om smakinger å
eventuelle ekstra overraskelser som denne sesongen kan by på.

