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Køb dit eget 
whiskyfad
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Vil du være en del af det nye fynske 
whiskyeventyr? Så del din passion med os 
fra Nyborg Destilleri. Hvert år kan du som 
privatperson, virksomhed eller som en del 
af en gruppe få en eksklusiv mulighed for 
at købe et eller flere af et begrænset antal 
hele fade whisky fra Nyborg Destilleri. 
Du får selv en række muligheder for at 
præge din personlige whisky – fra fad til 
flaske. Fra dag ét kan du følge, hvordan dit 
whiskydestillat udvikler sig i fadet,  
lige til den dag, hvor du står som ejer af et 
fad drikkemoden whisky. 

Glæd dig til en lang, spændende og 
oplevelsesrig alliance med Nyborg 
Destilleri. Her kan du se lidt om den rejse, 
du kan blive en del af – og hvordan du 
navigerer fra start til slut.

Bliv en del af 
noget særligt
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Dit  eget whiskyeventyr

Få mere at vide om dit whiskyeventyr i denne guide – eller start rejsen på

NYBORGDESTILLERI.COM/FADEJER

Skab din egen whisky
Rejsen mod din personlige whisky er 
fuld af oplevelser. Kom godt fra start 
med at vælge whiskytype, fadtype, 

lagring og pris.

Forventningens glæde
Vær med, når din whisky lægges til 
hvile i vores fadlagringshal, hvor du 
har mulighed for at besøge den – og 

naturligvis smage den undervejs.

Frugten af tålmodighed
Når din whisky er i mål – det vil sige 
den rigtige smag, lagring og alkohol-
styrke – hjælper vi dig gerne med at 
tappe den og sætte dine etiketter på.

Rejsen er slut.  
Lad en ny begynde

Du får din egen personlige  
whisky leveret. Tappet på flaske  

og klar til at nyde!

Følg din whisky, 

mens den lagrer

Design din egen etiket og  

fuldend din whiskyrejse
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Din whisky kommer til at ligge side om side 
med med de ædle Isle of Fionia-whiskyer. 
Nyborg Destilleri har skabt whisky siden 
2009 – på baggrund af en personlig, livs-
lang passion for whisky. De første syv år i 
beskedent omfang på Ørbæk Bryggeri.  
I foråret 2017 startede vi en ny produktion 
op på et spritnyt destilleri på 3.500 m2. 
Destilleriet er bygget op i de historiske 
toghaller i Nyborg. Hallerne er over 100 år 
gamle, og vi har bevaret dem med respekt 
for fortiden; men alt det udstyr, som dan-
ner grundlaget for fremtidens generatio-
ner af whisky fra Nyborg Destilleri, er nyt.

Bliv en del af eventyret
Når vi skaber whisky, har vi har respekt  
for traditionerne – og er især inspireret  
af, hvordan whisky laves i Skotland.  
Men med en eventyrers iver vil vi gå nye 

veje for at sikre, at vores pionérdrømme 
bliver til velsmagende virkelighed. Også 
for dig! Og intet skal holde os fra at pro-
ducere den skønneste whisky i verden.  
Det betyder nye teknologier, nye metoder, 
nye råvarer og nye materialer. 

Vi vil skabe historie og nye whiskyeventyr. 
Vi lader os ikke binde af fortidens dogmer 
og regler om, hvad whisky er. Vi er deri-
mod optaget af, hvad whisky kan blive til 
og af at skabe enestående oplevelser for 
dem, som nyder de dråber, vi så omhyg-
geligt udvikler og plejer i årevis, inden de 
bliver til whisky.  
Den rejse kan du blive en del af.

Nyborg Destilleri

Besøg vores  
smukke destilleri  

i Nyborg

Destilleringsapperat:  
Hovednerven i whiskyproduktionen
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Al vores whisky, også din, bliver lavet på 
økologisk byg. Og selvom processen ”fra 
mark til mund” for vores whisky stort set 
er den samme som andre steder, så gør vi 
alligevel nogle ting ander-
ledes. En del af disse for-
tæller vi gladeligt om; som 
fx at vores ”washbacks” er 
lavet af eg (– i Skotland er 
de fleste lavet af Oregon 
Pine, lærk eller rustfrit stål). Andre ting, vi 
gør lidt anderledes, holder vi for os selv. 
Det er vores hemmeligheder på eventyret 
imod den skønneste whiskyoplevelse.

Andre typer fade
Vi lagrer primært vores whisky på ame-
rikansk hvideg; typisk er det fade, der 
allerede har været brugt til amerikansk 

whisky. Og så har vi en 
række andre fade, der 
tidligere har været brugt til 
fx portvin eller sherry  
– eller noget helt tredje.  
Vi har blandt andet også et 

ex-Laphroaig Puncheonfad liggende, som 
omslutter noget af vores ældste whisky.

Whiskyen

”Vi  stiller os på skuld-

rene af fortiden og sku-

er ind i fremtiden.”

Niels Rømer
Ejer & brygger

Vores whisky er  
100 % økologisk
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Alting har 
en pris
Herunder ser du eksempler på, hvad et fadfuld 
whisky fra Nyborg Destilleri kommer til at koste. 
Priserne er vejledende, da den endelige pris 
afhænger af, hvor meget whisky, der kommer  
på fadet – og af dine ønsker, fx hvilket fad  
du ønsker.

Vi elsker eventyr, og har du lyst til at eksperi-
mentere, så leger vi gerne med i det omfang, 
vi kan. Og sæt gerne din egen fantasi og dine 
følelser i spil; du må hjertens gerne ønske 
dig noget andet end de eksempler, du kan se 
herunder (– det kunne fx være tapning ved 
fadstyrke eller brug af en anden type fad) …  
så snakker vi om det og lægger al vores ildhu  
og viden i dit fad!

Nyborg Destilleri by night:  
De smukke sydtyske kobberkedler
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Fadtype Lagring Indhold (ca.) Estim. fadpris 
(inkl. moms mm.)

Estim. omk/flaske 
(inkl. moms)

First fill Bourbon  
Bloodtub

5 år 50 liter 14.250,- 470,-

First fill Bourbon  
Bloodtub  
– røget malt (45 ppm)

5 år 50 liter 16.250,- 515,-

First fill Bourbon barrel 10 år 200 liter 56.250,- 314,-

First fill Bourbon barrel  
– røget malt (45 ppm)

10 år 200 liter 64.500,- 344,-

First fill Port Barrique 10 år 225 liter 68.500,- 292,-

First fill Sherry  
Hogshead

10 år 250 liter 78.000,- 320,-

First fill Sherry  
Hogshead – røget malt 
(45 ppm)

10 år 250 liter 86.250,- 342,-

Eksempel: En ”First fill Bourbon barrel” vil give  
ca. 285 flasker, tappet efter 10 år, ved 46% vol.

Fadpriser

Afgifter
Fadpriserne herover er uden afgifter. Det vil sige, 
at når din whisky er blevet tappet og skal sendes 
hjem til dig, så skal der, oveni det du har betalt for 
whiskyen, også betales spiritusafgift og moms til 
staten. Det hjælper vi dig med, men alle de penge 
ryger direkte i SKATs kasse – og spiritusafgiften 
kan svinge fra år til år. Dertil kommer udgifter til 
emballage og forsendelse, se side 12.

Kontakt os på info@
nyborgdestilleri.dk   
og hør nærmere  
om mulighederne
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Det er en væsentlig investering at købe 
et fadfuld whisky. Du kan købe det for 
dig selv, men du er også velkommen til 
at købe det for din virksomhed, til din 
klub/forening eller med en gruppe af 
dine venner. 
 
Vi indgår aftaler med en juridisk enhed 
og beder derfor om én fast og myndig 
person, som vi har al kontakt med. 
Denne kontaktperson vil have ansvaret 
for, at relevante kontaktoplysninger 
altid er opdaterede og korrekte.  

Om at eje et 
fad whisky

Kontakt os på info@
nyborgdestilleri.dk og hør nærmere
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Fadleje, oplagring og forsikring
Inkluderet i priserne overfor er også fad-
leje, oplagring og forsikring. Det betyder,  
at vi passer godt på din whisky, der kom-
mer til at ligge side om side med vores 
egen whisky, og skulle der ske noget med 
fadet, så erstatter vi det med et andet fad, 
der er så tæt på dit som muligt.  
Når du vælger at få tappet din whisky på 
flaske, så beholder vi whiskyfadet. Fade 
kan let holde og bruges i op til fyrre år.

Besøg dit whiskyfad
Du er velkommen til at besøge dit whisky- 
fad, så længe du giver besked om dit 
besøg mindst 10 dage i forvejen, og du er 
parat til at respektere, at der kan være pe-
rioder, hvor vi pga. travlhed ikke vil kunne 
tage imod dig. Når du kommer, så kan du 
få lov til at sætte dit eget navn på fadet - 
og naturligvis til at smage. Vi tager årligt 
små prøver fra fadene. Dem gemmer vi, så 
du har mulighed for at opleve, hvordan din 
whisky har udviklet sig over tid fra ’new 
make’ (rå spiritus) til en moden whisky.

Aftapning af din whisky
Når du fortæller os, at det er tid til at tap-
pe din whisky på flaske, så er der en række 
ting, beskrevet herunder, som du skal tage 
stilling til, inden du kan få din whisky hjem 
på hylden. 

Englenes andel  
– ”the angels’ share”
Mens whiskyen modner på fadet, sker der 
helt naturligt et svind. Så du kan ikke for-
vente at aftappe samme mængde whisky, 
som oprindeligt blev hældt på fadet.  
Der bliver mindre og mindre whisky i fadet 
år for år. Det første år må man påregne  
et svind på omkring 5%, idet fadet selv 
opsuger en del whisky ind i træet.  
Desuden fordamper der hvert år ca. 3%  
af fadets indhold. Efter ti år er der ca. 150 
liter tilbage i et fad, der startede på 200. 
Dertil kommer de prøver, der årligt bliver 
taget fra fadet for at sikre, at whiskyen 
har det godt og udvikler sig, som den skal. 
Det er vores måde at sikre, at din whisky 
trives. Når du får dit fad tappet på flaske, 
kan du naturligvis få disse prøveflasker 
med dig hjem. 

Alkoholstyrke
Inden vi hælder den rå sprit (også kendt 
som ’new make’) på fadet, fortynder vi 
den ned til 63,5% vol. alkohol. Alkohol-
styrken falder også i takt med, at englene 
tager deres årlige andel. Vi regner med, 
at mængden af alkohol falder med 0,2-0,3 
procentpoint pr. år. Efter ti år på fad kan 
fadstyrken – som eksempel – være faldet 
fra 64% vol. til ca. 61% vol. 
Tallene kan variere en del fra fad til fad og 
er derfor kun vejledende. 

Betingelser
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Antal flasker
Antallet af flasker, du kan regne med at 
tappe, afhænger i høj grad af, hvilken alko-
holstyrke du ønsker, din whisky skal have 
på flasken. 
Hvis fx der efter 10 år er 150 liter whisky  
på dit fad, kan du regne med at få ca.  
210 flasker, hvis du tapper dit fad ved fad-
styrke (fx 61% vol.). Vælger du at fortynde 
din whisky ned til fx 46% vol., så kan du 
regne med at få ca. 280 flasker. 

Etiketter
Du har mulighed for få sat dine egne 
etiketter på. Vi giver dig en skabelon, som 
designet skal passe ind i, og så hjælper vi 
dig med at sikre, at alle lovmæssige krav 
bliver overholdt. Når både du og vi har 
godkendt det endelige design, så trykker 
og påfører vi etiketter på alle dine flasker. 

Emballering af din whisky; påfyldning,  
prop, etiketter og kasser af 6 flasker,  
koster i alt 35 kr./pr. flaske.

Forsendelse
Vi kan sende dine whiskyflasker næsten 
lige derhen, du ønsker. Planlægning og 
betaling af forsendelse sker direkte ml. 
Nyborg Destilleri og ejeren af fadet eller 
kontaktpersonen. Prisen for forsendelse 
kan derfor variere.

Tilbagekøbsgaranti og delvis  
aftapning af fad
Du skal kunne regne med, at dit køb er en 
fornuftig investering. Derfor tilbyder vi alle 
fadejere at købe deres fad tilbage til den 
oprindelige købspris – når som helst.
50/50: Du kan også vælge at tappe halv-
delen af fadet. Så beholder vi den resten 
af fadet som betaling for omkost ningerne  
til flasker, propper, etiketter, spiritusafgift 
og ekstramoms. 

Dine privilegier som fadejer
Ud over oplevelsen af at følge en whiskys 
fødsel, så får du som fadejer også visse 
privilegier, som andre besøgende til destil-
leriet ikke har:
•  Gratis adgang til almindelige rund-

visninger på destilleriet og halv pris  
for dine gæster

•  Særrundvisning for fadejere og  
smagning direkte fra dit fad  
(pris: 1.000 kr. inkl. moms)

•  Dit eget certifikat fra Nyborg Destilleri 
på dit ejerskab

•  Rabat på Nyborg Destilleris produkter: 
15% rabat i både destilleriets butik og 
webshop.

Betingelser
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– en samlet beregning (estimater, inkl. moms)

Køb af whisky (first fill American White Oak barrel) 50 liter 9.750 kr.
Antal besøg med særrundvisning 2 gn. 1.500 kr.
Tapning og emballage 35 kr./fl. 2.750 kr.
Alkoholafgift 150 kr./LPA 2.898 kr.
Moms 25% 4.249 kr.

Sum  21.247 kr.
Fragt (tænkt priseksempel)  2.500 kr.

Total   23.474 kr.

Gennemsnitspris pr. flaske ca. 46 fl. 470 kr.

Priseksempel

Kim Møller-Elshøj
Blender
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Holmens Boulevard 11, 5800 Nyborg

+45 69 88 44 22

www.nyborgdestilleri.dk

facebook.com/NyborgDestilleri

Følg  med i hvad vi laver på 

Nyborg Destilleri


