SKAPA DITT FAT
MED LAGRAD GIN
2002 lanserade vi Mackmyra Reserve och möjligheten att följa ett 30 litersfat med whisky,
idag har vi över 20 000 fatägare. När vi 2017 lanserade vår första gin kom såklart idén att
lagra den på våra nytömda whiskyfat. Resultatet blev både väldigt intressant och uppskattat.
Som fatägare till ett fat med Mackmyra Gin
följer du ditt fat, precis som med whiskyn.
Du bestämmer fattyp, vad som ska stå på
mässingsplaketten, när du önskar att ditt fat
buteljeras och om du vill hämta ut dina flaskor
i Sverige eller Danmark. Vi buteljerar ginen på
fatstyrka i 50 cl flaskor och du väljer även en
personlig text till etiketten. Till Gin Reserve använder vi våra nytömda 30 litersfat som lagrat
Mackmyra whisky en eller två gånger tidigare.
Du väljer även om whiskyn ska ha varit elegant
eller rökig.

Det går fortare att lagra gin än whisky och
vår rekommenderade lagringstid för ginfaten
är sex månader till ett år men det är du som
avgör när det är dags. Så här säger våra första
kunder:
”Rökig: Fantastisk smakbomb. Gin i en helt ny
skepand. Ska drickas som avec”
”Riktigt len och ”klassisk” gin med en klar och
tydlig hint av whiskyfatet”

DITT GINFAT
Ginfatet fylls med Mackmyra Gin, alkoholhalt 50%. Fatet kommer att lagras i Skogslagret i Mackmyra
Whiskyby. Du väljer fattyp samt vilket whiskyrecept du önskar att fatet tidigare har lagrat.
FATT YP:
Ex-Bourbon

11 200 kr

Ex- Amerikansk ek 

11 200 kr

Ex-Gravity

11 200 kr

Om-mättat Oloroso 16 000 kr

HAR TIDIGARE L AGRAT WHISKY MED RECEPT:
Elegant

Rökig

Text på plakett

Fyll i den text du vill ska stå på plaketten (max 30 tecken, inklusive mellanslag). Vänligen texta! Om du vill funderar på vad
det ska stå kan du komplettera med denna information senare. Lämna i så fall rutan tom.

DINA UPPGIFTER
Namn/Företagsnamn

Kontaktperson (om företag)

Gatuadress

Postnummer och ort

Telefonnummer, dagtid

Person-/organisationsnummer

E-postadress

Ort och datum

Jag godkänner att dessa uppgifter används enligt avtal i Mackmyras allmänna villkor (mackmyra.se/villkor)
i syfte att hålla mig uppdaterad om mitt fatägande.

Totalt pris per flaska
När det är dags för buteljering köper du ut dina flaskor
via vår samarbetspartner i Köpenhamn, Danmark.
Vid uthämtningen tillkommer dansk alkoholskatt,
moms och leveranskostnader. Vår del av priset har du
redan betalat. Självklart kan du även välja att köpa ut
whiskyn via Sverige och Systembolaget. Du betalar
då svensk alkoholskatt, moms och påslag. Se exempel på totalt pris per flaska beräknat på 55 flaskor á
50 cl, alkoholhalt 47%, lagrat
på ex-bourbonfat.

Underskrift

Ja tack, jag vill gärna ha nyhetsbrev från Mackmyra.

Uthämtning Sverige
Vårt flaskpris*: 149 kr
Fatvårdsavgift**: 55 kr
Påslag detaljist: 31 kr
Alkoholskatt: 121 kr
Moms:75 kr
Totalt: 431 kr

Uthämtning Danmark
Vårt flaskpris*: 149 kr
Fatvårdsavgift**: 55 kr
Påslag detaljist: 44 kr
Alkoholskatt: 48 kr
Moms: 60 kr
Totalt: 356 kr

* Flaskpris (8.200 kr) betalas vid reservationen.
** 3 000 kr av fatpriset 11 200 kr utgörs av en fatvårdsavgift och betalas också vid reservationen. Övriga poster
betalas på uthämtningsdagen.

Scanna eller fota ifylld talong och skicka till order@mackmyra.se eller via post till
Mackmyra Svensk Whisky, Kolonnvägen 2, 802 67 Gävle

