SPIRIT OF HVEN BACKAFALLSBYN
DISTILLERY
Reservation av fat

Faten som råspriten kommer lagras på är ny lufttorkad Quercus Muehlenbergii ek, hårt rostad, hårt kolat, slipade fat
med galvaniserade ringar. Fatet ger råspriten en söt pepprig smak med inslag av choklad, toffee och vanilj.
Ni anger om ni önskar att råspriten skall lagras på ett fat som är 50 liter eller 190 liter.

Råsprit

Vi erbjuder två receptvarianter av råsprit. Välj den variant ni föredrar som ert recept:
Rågwhisky (Rye)
Modern rågwhisky med lätt örtighet och fyllig rondör.
Inslag av kokos och nybakat bröd. Delikata lädertoner.
Majswhisky (Corn)
Tydlig majskaraktär med sötma och vanilj.
Inslag av kola och mogen frukt, lätta mandeltoner och en svag mentolton.

________
________

Prislista
Välj storlek på fat
Oavsett storlek på fat, erhåller ni möjligheten att vid slutlagring köpa färdig whisky, 48 flaskor á 50cl.
1 flaska á 50 cl kommer vid två tillfälle tas ur ert fat under lagringens gång för användande vid era två
provsmakningstillfällen. Detta betyder att du totalt har möjligheten att ta del av 50 flaskor á 50 cl.
Fat 50 liter (48 flaskor á 50cl + 2 á 50 cl flaskor vid provsmakning)
Fat 190 liter (48 flaskor á 50cl + 2 á 50 cl flaskor vid provsmakning)

32 250 Kr inklusive moms ________
32 250 Kr inklusive moms ________

För mer information, se allmänna villkor
Personuppgifter
Namn/Företag: _________________________

Personnummer: _____________________________________

Adress:

_________________________

Postadress:

_____________________________________

E-post:

_________________________

Telefon:

_____________________________________

Underskrift:

_________________________

Datum:

_____________________________________

Vänligen sänd denna beställningssedel till Spirit of Hven, Backafallsbyn Ab, Norreborgsvägen 55, 260 13 Sankt Ibb
I original samt sänd via mail info@hven.com. Giltigt avtal förutsätter utöver skriftlig beställning även meddelad
tilldelning av fat samt full betalning i förskott.
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