«Виїзні дегустації»

Виїзні дегустації
Виїзні
дегустації
–
це
абсолютно новий і цікавий формат
проведення
заходу.
Банальні
застілля з тамадою давно застаріли,
ними нікого вже не здивуєш! А наші
сомельє
допоможуть
по-новому
приємно провести час: незвично та
пізнавально.

На виїзній дегустації ми не
навантажуємо
гостей
сухими
фактами в стилі «народився,
хрестився, вчився, одружився…», а
захоплююче
подаємо
цікаву,
небанальну
інформацію,
яка
зацікавить як знавців віскі, так і
просто
любителів
пропустити
ввечері
скляночку-другу
цього
напою.
Формат виїзної дегустації
підходить
для
корпоративу,
закритої вечірки, святкування дня
народження або будь-якої іншої
особливої для Вас події.

Наш ресторан є кращим у своїй справі: ми маємо в своєму розпорядженні найбільшу колекцію віскі в
Україні, наші спеціалісти регулярно відвідують Шотландію, беруть участь в різних віскі-фестивалях і просто
закохані в цей напій.
Історія Whisky Corner почалася з того, що в 2004 році член-кореспондент НАН України, заслужений діяч
науки та техніки України Олексій Якович Савченко заснував «Всеукраїнський клуб шанувальників віскі». Він
вирішив, що у Клубу має бути свій дім. І 08.08.2012 року відкрилося місце, де будь-хто може доторкнутися до
британської культури та традицій; теплий куточок Шотландії в самому центрі Києва – ресторан Whisky Corner.

Власні релізи
Всього у нас представлено 24
унікальних власних релізи віскі, їх
створенням у «Клубі шанувальників віскі»
займаються більше 10 років. Якщо раніше
це був просто відбір цікавих бочок і
випуск релізів відбувався спільно з
віскокурнями, то за останні 4 роки
випущено 19 нових релізів самостійно під
брендом
Всеукраїнського
клубу
шанувальників віскі.

Вони дозволили нам здійснити ряд
цікавих і сміливих експериментів із
довитримки віскі. Ці роботи одержали
високу оцінку не тільки у відвідувачів
ресторану, але й визнання на фестивалі в
Роттердамі в 2018 році, коли ввійшли до
10-ки кращих віскі з представлених на
ньому.

Програми дегустацій

Дегустація
«Single Malt & Blended Whisky»
Віскі – напій для тих, кому вже не байдуже, що пити. Це як з
кавою: є розчинна і натуральна, і ту, і ту називають кавою, але вони
абсолютно різні. До історії віскі повинен хтось привести, інакше можна
раз і назавжди відбити бажання до цього напою!
Під час захоплюючої дегустації ми розберемо основні категорії та
різновиди шотландського віскі, зрозуміємо, чим Single malt
відрізняється від Blended, дізнаємося аспекти виробництва та історію
формування цього великого напою.

Дегустація
«Classic Malts of Scotland»
З допомогою цієї дегустації ми хочемо познайомити Вас із
дивовижним і прекрасним світом шотландського віскі! Що ж таке
шотландське віскі? Багато хто може сказати, що це цікавий
привабливий смачний міцний алкоголь. Але віскі – це набагато більше,
ніж просто напій. Він увібрав у себе історію, характер, любов
шотландців!
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Колекція «Classic Malts of Scotland» – свого роду путівник
куточками Шотландії. Кожний із напоїв, які входять до неї, володіє
унікальним, неповторним поєднанням аромату та смаку, характерним
для свого регіону.

Дегустація
«Світові стилі віскі»

Світ віскі величезний! Цей благородний напій виробляють
майже в усіх країнах світу. У кожної є своя історія, свої особливості,
технологія, філософія та свої неповторні смаки. Що ж таке віскі в
різних країнах світу? Які традиції споживання цього напою на різних
континентах? Чому «скотч» — це завжди віскі, а віскі – не завжди
«скотч»? Що таке бурбон і чому його також називають віскі?
У цій дегустації ми познайомимося зі світовими стилями віскі
та спробуємо найяскравіших представників кожної країни.

Дегустація
«Як віскі змінювало світ»
З допомогою цієї дегустації ми
хочемо Вам розказати, як віскі
змінювало світ і який внесок у
розвиток людства зробив цей
великий напій.
Що ми знаємо про віскі? Воно
буває димне, острівне, фруктове,
ячмінне, кукурудзяне, хересне. Але
мало хто знає, що віскі побудувало
нафтову та космічну промисловості,
створило молоду націю, поставило
на коліна Шотландію, вивело з
кризи
Японію,
створило
автомобільний
культ
Америки,
відкрило магазини «Duty free» та
побудувало дороги.

Дегустація
«Інвестиція у віскі»
У цій дегустації ми хотіли познайомити Вас з
рідкісними зразками віскі, які є якщо не
колекційними напоями, то відмінними об`єктами
інвестицій.
Як відомо, інвестиції — це довгострокове
вкладення капіталу з метою отримання прибутку.
Але що ж таке інвестиції у віскі? Чим вони
відрізняються від інших сфер інвестування та які
бувають види? На ці та інші питання ми відповімо в
процесі нашої дегустації.

Дегустація
«Індивідуальна»
Ми з радістю складемо для Вас індивідуальну дегустацію з теми,
яка Вас цікавить.
Така дегустація, незалежно від вибору напоїв, познайомить Вас з історією
виробництва віскі, його секретами та особливостями. Ви дізнаєтеся, про що
говорять етикетки, чим вони можуть допомогти при виборі віскі. Це буде
захопливе занурення у світ віскі, і Ви чудово проведете час!

Наші сомельє складають дегустаційні програми з кожної з вищевказаних тем
таким чином, щоб усі учасники були залучені в захоплюючий світ віскі та історію його
створення.
Мінімальна вартість дегустацій:
• Дегустації «Single malt & Blended Whisky» – від 800 грн. з людини;
• Дегустації «Classic Malts of Scotland» – від 900 грн. з людини;
• Дегустації «Світові стилі віскі» – від 800 грн. з людини;
• Дегустації «Як віскі змінювало світ» – від 1400 грн. з людини;
• Дегустації «Інвестиції в віскі» – від 2000 грн. з людини.

«Той, хто говорить, що істина в вині,
ніколи не пробував віскі!»
- Олег Козловський
(Шеф-сомельє Whisky Corner)
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