
 
El Dorado RUM TASTING 
Margraten, maart 2019 
 
Beste Rum liefhebber,  
 
Graag nodigen wij u uit voor deze “Rum proeverij”.  
 
Slijterij Peter Mans organiseert in samenwerking met Ronald Anneveldt “Nosing –Tasting en entertaining”. 
 
De internationaal bekroonde El Dorado Rums worden door Demerara Distillers Limited in Guyana geproduceerd. Hier wordt sinds 1670 de 
traditionele teelt van suikerruit gecombineerd met het distilleren van rum met het kenmerkende El Dorado-aroma. 
Demerara Distillers combineert lokale tradities en vakmanschap met moderne en verfijnde verwerkings- en distilleertechnieken. 
 
Ronald Anneveldt laat u tijdens deze tasting kennismaken met de El Dorado rums: 
Een professionele rum proeverij onder het motto: NOSING- TASTING EN ENTERTAINING. 
 
Ronald is een ware professional, die u meeneemt op een inspirerende reis langs de verschillende rums van El Dorado. 
Op zijn eigen originele wijze entertaint hij de deelnemers van de tasting, zodat zij met een glimlach om de mond zullen vertrekken. 
 
WELKE RUMS PASSEREN DE REVUE TIJDENS DEZE TASTING? 
 

 El Dorado rum 3yo white rum Cask Aged in combinatie met Ginger Beer 
 El Dorado rum 5 yo Cask Aged 
 El Dorado rum 8 yo Cask Aged 
 El Dorado rum 12 yo  
 El Dorado rum 15 yo 
 El Dorado rum 21 yo 

 
Op donderdag 4 april 2019 vindt deze proeverij plaats. 
De locatie van de proeverij is deze bij Café ‘t Flaterke gelegen aan de Sprinkstraat 59, 6269 AN te Margraten. 
Aanvang  is om 20.00 uur en zal tot ongeveer 22.00 uur duren. 
 
De kosten voor deelnamen aan deze proeverij hebben we laag gehouden, slechts € 27,50 per persoon. 
Omdat de deelname beperkt is, vragen wij u zich voor deze proeverij aan te melden. (vol = vol) 
Dit kan in onze winkel, of d.m.v. een telefoontje, of per e-mail. 
 
U bent van harte welkom op donderdag 4 april a.s. 
Graag tot ziens op de proeverij!  
Aanmelden voor 30 maart a.s. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Slijterij Peter  Mans 
Burg. Ronckersplein 5 
043-4582163 
info@slijterijmans.nl 
 
Ja, ik kom naar de proeverij op donderdag 4 april  a.s. 

Naam  :_______________________________________   

Tel  :_______________________________________ 

e-mail adres :_______________________________________ 
 
Het entreegeld zal ik 7 dagen voor aanvang van de proeverij voldoen. 
Rabo:  NL41RABO0131801074 · ING: NL02INGB0002108182 
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