
FATÄGARDAG: 
HUMMMERFISKE MED MACKMYRA



FATÄGARDAG
Hummerfiske i Smögen

Provsmaka alla dina fat
I samband med hummerfisket kommer du att kunna prov-
smaka din egen whisky, oavsett i vilket lager den ligger. Vi 
tar med ditt fatprov till Smögen.

Program
10:00 Samling vid vårt whiskylager på Smögen.
10:45 – 11:15 Whiskyprovning
11:30 – 12:30 Lunch
12:45 – 16:00 Hummerfiske
16:00 Kaffe och smörgås
16:20 – 17:20 Fatprovning av eget fat
19:30 – 22:30 Femrätters hummersupé
23:00 Skärets krog öppnar portarna för allmänheten och 
det kommer bli pianobar fram till småtimmarna för den 
som vill.

Pris
Pris för hummerfiske och hummersupé är 2 495 kr inkl. 
moms, i priset ingår:
• Hummerfiske (12 personer/båt)
• Fika under dagen
• Lunch
• Femrätters hummersupé
• Fatprovning (max 5 cl /person)
• Whiskyprovning

Kostnad för dryck till middagen tillkommer. 

Om du vill vara med på kvällen men inte på havet kan du 
boka in dig på enbart middagen. Priset exklusive fiske 
är 1495 kr (1395 kr för hummereventet och 100 kr för ett 
fatprov på 5 cl. Vid ytterligare fatprov beställda eller fler 
centilitrar tillkommer 20 kr per centiliter som vanligt, 
dock minst 5 cl per fat).

Boka din plats nu
Anmäl dig till hummerfisket via e-post till kundservice@
mackmyra.se. För att vi ska kunna registrera din anmälan 
behöver vi följande uppgifter:
• Antal deltagare (fiske + middag alt. bara middag)
• Namn, adress och telefonnummer
• Fatnummer på de fat du vill provsmaka (samt antal cl)
• Allergier samt övrig information som vi kan behöva

Boende
Vi rekommenderar boende på Smögens Gästhem, se 
www.smogensgasthem.se. Uppge ”Mackmyra fatägare” 
för att få priset 450 kr/natt/person inklusive frukost.

Övrig information
Du får låna en överlevnadsdräkt som är vattentät och 
fungerar som flytväst. Under den passar ett par vanliga 
byxor och en tjockare tröja bra. Du behöver gummistövlar 
eller andra vattentäta skor eftersom det blir blött på däck 
när vi drar upp hummertinorna. Mössa och handskar 
är också bra att ta med. Till hummersupén är klädseln 
sportigt elegant

Har du frågor? 
Kontakta oss på kundservice@mackmyra.se eller ring
08-55 60 25 80.

Lördagarna den 15 samt den 22 oktober är det dags igen för det årliga 
 hummerfisket på  Smögen. Antal platser är begränsade, så först till kvarn 
gäller som vanligt. Sista anmälningsdag är den 13 september. Missa inte 
chansen att följa med på denna livsnjutardag med hummerfiske, fatprovning 
och mycket mer! 


