
Inbjudan till årets största  
och mesta whiskyprovning! 
För femte året i rad bjuder WorldWHISKY.se in till succén med en minimässa för medlemmar och 
inbjudna - Slattarnas Afton. Men det bjuds inte bara slattar utan även orörda flaskor och 
leverantörers sortiment! I fjol var det 670 olika sorters whisky från hela världen! Det blir något 
liknande i år! 

Lördagen den 29 februari mellan 14 och 18, Folkets Hus i Landskrona 
Boka plats, datum och klockslag redan nu! Slattarnas Afton är inget du vill missa! Det är som en 
dryckesmässa, fast bara för medlemmar och inbjudna som även kan bjuda med sina vänner eller 
bekanta. Ingen allmänhet. Inga långa köer. 
Det är inte bara slattar från våra provningar som erbjuds, det finns massvis med oöppnade flaskor 
som vi ger ett folieryck den här speciella dagen. Så det finns något för alla även om en eller annan 
flaska kan komma att ta slut. 
Utöver det stora antalet whiskysorter så bjuder vi in leverantörer som deltar med egen personal. I 
fjol var Arcus, Braunstein, Nigab, Pernod Ricard och Sabron på plats. 

Som en jättestor provning 
Du väljer själv hur mycket du vill ha i glasen och hur många sorter du vill 
prova. Vill du kan du prova parallellt i flera glas, i så många glas du vill 
faktiskt. Du sätter dig vid ett av de många borden och provar din valda 
whisky i lugn och ro. Det finns sittplats till alla! Kanske delar du upplevelsen 
med vänner eller andra whiskyälskare som också är på plats. Känner du för 
det så gör du en påfyllning med andra sorter. En katalog med all whisky 
skickas ut till alla anmälda under veckan före. 

Till klubbens självkostnadspris, otroligt förmånligt! 
Whiskyn kostar från 1 kupong (5 kronor) per centiliter. Dyrare whiskysorter kostar mer per centiliter. 
Det är vad det kostar klubben att köpa in dryckerna som avgör priset! Betalning görs endast med 
kuponger som köps på plats i kassan eller baren. De levereras i set om 100 kronor och vill du köpa 
enstaka så löser vi det också. 
Entréavgiften är endast 200 kronor. I det priset får du ett provarglas och en flaska källvatten. 

Vill du och dina vänner komma på Slattarnas Afton? 
Mejla till bokning@worldwhisky.se och berätta det! Vi svarar med bekräftelse, 
inbjudan och betalningsreferens! Det kostar 200 kronor i entré och endast 
som förköp. Det säljs inga biljetter i entrén! Slattarnas Afton är en sluten 
tillställning endast för medlemmar och inbjudna. Minimiålder 25 år. 
Men dröj inte med att boka, vi har maximerat till 300 personer. Och då ska det 
nämnas att WorldWHISKY.se har runt 150 medlemmar som vill komma. 
 
 

Slainté! 


