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18:00FOUR ROSES 
MASTERCLASSאדגר גרוסיליוס – שגריר פור רוזסטמפו

טעימות ברבן אמריקאי – פור רוזס וסיפור המזקקה הייחודי 
ותהליך הייצור. נטעם –

Four Roses Bourbon 40%         ·
Four Roses Small Batch 45%         ·

Four Roses Single Barrel 50%         ·
Four Roses LE 2019 56,3%         ·

10018:00whistlepig rye 
whisky120

19:15

טומינטול

Torbjorn Norrudאגתד

Torbjorn Norrud, 52 years old with +25 years in the 
whisky business working with brands as The 

Macallan, Highland Park, Laphroaig, Glenrothes and 
now with MacDuff International since 2015. A 

member of the Keepers of the Quaich since 2012.

10019:15CHIVAS BELNDING 
MASTERCLASSטמפו

פארס סמאר - שגריר מותג 
שיבאס ריגאל בישראל מבית 

האחים שיבאס

סדנא בה כל משתתף ילמד על המאלטים השונים המרכיבים את שיבאס 
ריגאל טעימות שלהם – הבחנה בטעמים וכו', במהלך הסדנא כל משתתף 

ירכיב מהמאלטים השונים את השיבאס ריגאל האישי שלו
100

20:30glenlivet - SONIC 
WHISKY TASTINGקן לינסדיי – שגריר האחים שיבאסטמפו

טעימות של 4 סוגי גלנליווט , כאשר באמצעות השמיעה 
מעצימים טעמים שונים בכל טעימה עם סאונד שונה

ומנטרלים את הסביבה באמצעות אוזניות וכיסויי עניים.
– חוויה חושית מפתיעה במיוחד -

דארן לאבלי - שגריר מזקקת אגתדטעימות טילינג12020:30
טילינג

בסדנת טילינג נציג, נדון ונטעם ממגוון הוויסקי עטור הפרסים עם חובבי 
Small Batch :וויסקי ואניני טעם כאחד. אצלנו הוא יציג ויטעם

Single Malt
Brabazon series 2

Renaissance series 1
Single Cask: 2004 Sherry

YO Single Malt 30

100

דארן לאבלי - שגריר מזקקת טילינגאגתדטעימות טילינג21:45

בסדנת טילינג נציג, נדון ונטעם ממגוון הוויסקי עטור הפרסים 
עם חובבי וויסקי ואניני טעם כאחד. אצלנו הוא יציג ויטעם: 

Small Batch
Single Malt

Brabazon series 2
Renaissance series 1

Single Cask: 2004 Sherry
YO Single Malt 30

אגתדטומינטול10021:45

19/3/2019/3/20
עלות סדנאתסכית סדנאשם מנחהחברה אחראיתשם סדנאשעהעלות סדנאתסכית סדנאשם מנחהחברה אחראיתשם סדנאשעה

14:30

15:3015:30

16:45FOUR ROSES 
MASTERCLASSאדגר גרוסיליוס – שגריר פור רוזסטמפו

טעימות ברבן אמריקאי – פור רוזס וסיפור המזקקה הייחודי 
ותהליך הייצור. נטעם –

Four Roses Bourbon 40%         ·
Four Roses Small Batch 45%         ·

Four Roses Single Barrel 50%         ·
Four Roses LE 2019 56,3%         ·

סלומה סטויקוביץ, שגרירת טמפומרטל10016:45
מרטל בישראל

 VS VSOP היסטוריה על עולם הקוניאק ומרטל, בית הקוניאק האיקוני טעימות של
XOקודרון בלו ו

דארן לאבלי - שגריר מזקקת טילינגאגתדסדנת לקוחות18:00

בסדנת טילינג נציג, נדון ונטעם ממגוון הוויסקי עטור הפרסים 
עם חובבי וויסקי ואניני טעם כאחד. אצלנו הוא יציג ויטעם: 

Small Batch
Single Malt

Brabazon series 2
Renaissance series 1

Single Cask: 2004 Sherry
YO Single Malt 30

סינגל מאלט מהמקום הנמוך 18:00
תומר גורןM&Hביותר בעולם – ים המלח

מזקקת M&H מאתגרת את התעשייה המסורתית תוך שמירה על 
סטנדרטיים סקוטיים מוקפדים ביותר.במאסטר קלאס של יH&M נערוך 
השוואה בין "חביות אחיות" שיושנו בשני מקומות שונים: תזקיק ניו מייק 
 VS זהה, חבית זהה, אך מיקום היישון עושה את כל ההבדל – תל אביב

ים המלח.

50

19:15
CHIVAS 

BELNDING 
MASTERCLASS

פארס סמאר - שגריר מותג שיבאס טמפו
ריגאל בישראל מבית האחים שיבאס

סדנא בה כל משתתף ילמד על המאלטים השונים המרכיבים 
את שיבאס ריגאל טעימות שלהם – הבחנה בטעמים וכו', 
במהלך הסדנא כל משתתף ירכיב מהמאלטים השונים את 

השיבאס ריגאל האישי שלו

12019:15whistlepig rye 
whisky120

דארן לאבלי - שגריר מזקקת טילינגאגתדטעימות טילינג20:30

בסדנת טילינג נציג, נדון ונטעם ממגוון הוויסקי עטור הפרסים 
עם חובבי וויסקי ואניני טעם כאחד. אצלנו הוא יציג ויטעם: 

Small Batch
Single Malt

Brabazon series 2
Renaissance series 1

Single Cask: 2004 Sherry
YO Single Malt 30

10020:30glenlivet - SONIC 
WHISKY TASTINGקן לינסדיי – שגריר האחים שיבאסטמפו

טעימות של 4 סוגי גלנליווט , כאשר באמצעות השמיעה מעצימים טעמים 
שונים בכל טעימה עם סאונד שונה

ומנטרלים את הסביבה באמצעות אוזניות וכיסויי עניים.
– חוויה חושית מפתיעה במיוחד -

120

דארן לאבלי - שגריר מזקקת טילינגאגתד - סדנת לקוחותטעימות טילינג21:45

בסדנת טילינג נציג, נדון ונטעם ממגוון הוויסקי עטור הפרסים 
עם חובבי וויסקי ואניני טעם כאחד. אצלנו הוא יציג ויטעם: 

Small Batch
Single Malt

Brabazon series 2
Renaissance series 1

Single Cask: 2004 Sherry
YO Single Malt 30

אגתד - סדנת טומינטול10021:45
Torbjorn Norrudלקוחות

Torbjorn Norrud, 52 years old with +25 years in the whisky 
business working with brands as The Macallan, Highland 

Park, Laphroaig, Glenrothes and now with MacDuff 
International since 2015. A member of the Keepers of the 

Quaich since 2012.

100
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