TIOÅRSJUBILEUM

10 ÅR PÅ SMÖGEN
MED MACKMYRA
27 MAJ 2017

MACKMYRA PÅ SMÖGEN

10-ÅRS JUBILEUM
Lördagen den 27 maj låter vi räkor, klippor och skär få konkurrens
om uppmärksamheten. Vi firar då att det gått 10 år sedan Mackmyras väldoftande västkustlager såg ljuset för första gången.
Festligheterna kulminerar med en trerätters jubileumsmiddag och
efterföljande livemusik i baren. Under dagen kommer massor av
spännande provningar äga rum. Varför inte prova whisky med sill?
Eller ta en whiskykryss längs Sotenäskanalen ombord på legendariska M/S Soten? Eller en finishprovning där olika finishlagringar
ställs mot varandra. Bland annat får du då prova Jubileumsfatet som
vi tagit fram specifikt för att fira denna tioårsdag. Grundpaketet
inkluderar Entré och middag. Övriga provningar, lunch m.m. väljer
du till efter eget intresse och smak. För dig som fatägare och som
önskar att prova ditt eget fat så är det självklart möjligt denna dag.
Detta bokas separat via fatwebben.
Största delen av progamet hålls på Sealodge där en reception
upprättas. Receptionen öppnar kl. 10.30 och vid incheckning här
erhålls biljett/biljetter till de delar i programmet som du har bokat.
Varmt välkommen till Smögen och en fest för livsnjutare!

B O K N I N G
Entrébiljetter, lunch och provningar säljs via Tickster.

P R O G R A M
11.00 – 17.00

Fatprovningar drop in. (Sealodge)

11.00 – 13.00

Whiskykryss. Upplev Mackmyra Reserve och delar av
Sotenäskanalen ombord på legendariska M/S Soten

14.00 – 16.00

Whiskykryss. Upplev Mackmyra Reserve och delar av
Sotenäskanalen ombord på legendariska M/S Soten

13.00 – 14.00

Vad är whisky? Fraktionsprovning från rådestillat
till färdig produkt.

13.00 – 14.00

Finishprovning. Upplev skillnaden och variationen
som olika finishlagringar tillför whiskyn. Vi provar
bl. a. Jubileumsfatet som lagrats på fat som mättats
med ett unikt körsbärsvin.

15.00 – 16.00

Sill & Whisky! En smakexplosion där Mackmyra förenas
med härliga sillinläggningar som gifter sig i gommen.

15.00 – 16.00

Mackmyra på stora fat – Vi provar 9 yo Mackmyra
lagrad på stora 200-liters fat.

17.00 – 18.00

Finishprovning. Upplev skillnaden och variationen
som olika finishlagringar tillför whiskyn. Vi provar
bl. a. Jubileumsfatet som lagrats på fat som mättats
med ett unikt körsbärsvin.

11.00 – 18.00

30 min. speedtasting i Sealodges utebar. 
3 sorter inkl. kort presentation. Start varje halvtimme

I entrébiljetten ingår middagen. OBS! fatprovning bokas separat
i fatwebben och betalas på plats vid ankomst/registrering.
Gå till Tickster | Gå till Fatwebben
För mer info, se www.mackmyra.se/smogen10arsjubileum

SÅ BOKAR DU PÅ TICKSTER
1. Boka antal entrébiljetter du önskar. Tryck på knappen ”Nästa”.
2. Lägg till lunch och de provningar du önskar delta på.
3. Se sammanställning av din bokning samt betala.

TA B U S S E N T I L L S M Ö G E N
I samarbete med MK Buss arrangeras ett busspaket där vi valt några guldkorn
ur programmet och bakat ihop till en härlig helhet. Bussen går tur och retur

M A T

från M
 ariestad, Skövde, Vara, Skara, Lidköping och Trollhättan.
I Paketet ingår:
• Bussresa (ToR) • Entré • Lunch på Smögen
• Whiskykryss med M/S Soten på Sotekanalen • Trerätters middag
SEK 1595:- per person
För mer info och bokning av detta paket kontakta MK Buss.
Tfn: 0511-34 66 60 Web: www.mkbussresor.se E-post: info@mkbussresor.se

12.00 – 14.00

Lunch serveras ute vid grillen.
Förbokas. (biljett fås vid registrering i receptionen)

18.30 – 22.00

3-rätters middag. Under takduken ute på terassen
dukas det upp långbord.

22.00 – 01.00

Fest. Inne i baren/restaurangen startar David &
Thilde underhållningen och ute håller baren öppet

M E N Y

B O E N D E

LUNCH

Sealodge
Logi inkl. frukost med del i tvåbäddsrum 500 kr /person.
Boka via info@sealodge.se, 0523-70302 www.sealodge.se

• Korv med surkål, hemmagjord senap och ketchup samt friterad lök.
• Burgare med whiskeycheddar, saltgurka, bifftomat samt bbq-sås och kimchi.
• Bakad potatis med smögenröra. Vegetariskt alt. med kryddsmör.

MIDDAG
Förrättsplanka
Ceviche på röding & räkor med lime, ingefära, chili samt koriander,
grillad kungsräka med dillkrutong samt ramslöks aioli, sashimi på Laxrygg
med gari, gurkgelé och soya emulsion samt råbiff med picklad rödlök,
dijonaise, p
 epparrot samt kaprisbär

Smögens Gästhem
Logi inkl. frukost med del i tvåbäddsrum 450 kr /person.
Boka via info@smogensgasthem.se 0523-387 00 www.smogensgasthem.se
Smögens Hafvsbad
Dubbelrum från 1790 kr /natt och enkelrum från 1245 kr /natt inkl. frukost,
tillgång till spaavdelning & gym samt lån av badrock & tofflor.
Boka via spa@smogenshafvsbad.se 0523-66 84 50

Varmrätt från grillen
Helgrillad Lammrostbiff med svartrotspuré, glaserade betor,
vårens primörer samt Mackmyra och citronsky
Dessert
Grillad frukt med färskostcremé, rostad kokos och salt caramelsås
samt whisky smaksatt tryffel

P R I S L I S T A
Middag, 3 rätter och underhållning

695 kr / p.

Lunch

155 kr / p.

Vegetarisk Lunch

95 kr / p.

Whiskykryss

395 kr / p.

Sill & Whisky

295 kr / p.

Finishprovning

250 kr / p.

Vad är Whisky?

250 kr / p.

Mackmyra på stora fat

250 kr / p.

Speedtasting

bokas ej i förväg

