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 Stekene, September 2019

Beste leden & sympathisanten,

“’T Is Weer Voorbij Die Mooie Zomer” (zoals Gerard Cox ooit zong)

Tijd dus om er weerom in te vliegen op zaterdag 12 oktober 2019 met een bijzondere whisky tasting.
Onze secretaris Eric is er weer helemaal klaar voor om voor de vijfde keer onze najaars tasting te verzorgen :
Eric’s Choice Tasting Part V.
Deze niet te missen tasting start zoals gewoonlijk om 20h in Broodtique, Polenlaan 10, 9190 Stekene.
De line-up details vind je terug op onze website : www.singlemaltwaasland.be

Hierbij dan ook de aankondiging van Eric himself :

Sinds vorig jaar kijk ik op de veiling van "whiskyauction.com", bij de meesten onder jullie wel  
bekend , uit naar bottles van Villa Konthor..Een begrip in Duitsland dat bij de meesten onder jullie 
dan weer compleet onbekend is...
Zeer onlangs heb ik nog een tweetal flessen kunnen bemachtigen zodat ik jullie , zoals de bedoeling
was , een totaalpakket van deze bottelaar kan aanbieden...
Uiteraard met een mooi evenwicht tussen sherrycasks en bourboncasks en met het oog op onze 
"geturfde" leden tevens een zeer mooie verdeling peated/non peated whisky,dit alles voorafgegaan 
door een entree-fles die mijzelf heeft verrast in de zeer positieve zin bij een verticale Glenrothes-
tasting..
Ik hoop dan ook dat we met zijn allen kunnen genieten tijdens " Eric's Choice Part V" !!!

Tasting kalender 2019 :

Datum Activiteit Locatie
12 oktober 2019 Eric’s Choise part 5 Broodtique

7 december 2019 The Best Of ‘Spirits in the Sky 2019’ Broodtique

januari 2020 Leftover Tasting Broodtique

Onze tastings starten om 20h in  : Broodtique, Polenlaan 10, 9190 Stekene
Tijdens de pauze worden er enkele hapjes geserveerd.

We hopen jullie ook in 2020 te mogen verwelkomen op onze tastings.
Graag inschrijven via onze website.

Slàinte
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