
  

 

      Årets Whiskykrog 2012 

                 

                 Bishop Arms 
                Gustav Adolfs Torg i Malmö 

 

 
Delas ut för 8:e året 
 
Kriterier:   
 

 Utbud – sortiment, bredd och omfattning 
 Engagemang – Provnings och klubb 

 Presentation – Bar, Exponering, web 

 Tillgänglighet – Boende transporter 

 Helhet – Förmågan att vara en Whisky ambassadör 
 
För att utse ”Årets Whiskykrog” bearbetar vi inkomna förslag, besöker 
kandidater och använder ett utvärderingsprotokoll med poängbedömning som 
styrelsen använder som stöd i sin bedömning. 
  
”Bishop Arms” på Gustav Adolfs Torg i Malmö hade i år det högsta betyget 
bland kandidaterna och Marjana (Maja) Kozul, som är pubchef, har visat sig 
vara en värdig vinnare år 2012 

 
En kort bakgrund om pubchefen Marjana 
 
Marjana som till vardags kallar sig Maja kom till Sverige för 10 år sedan från ett 
land som traditionellt bränner sin sprit själv (kuriosa). Efter några år blev Maja 
pubchef på ”Bishop Arms” på ”Savoy” i Malmö. 
För två år sedan fick Maja chansen att bli pubchef på den nya Bishop Arms vid 
Gustav Adolfs torg i Malmö där Maja, med kunnig personal, byggde upp ett 
utbud och ett välsorterat sortiment av Whisky som uppgår till över 300 
buteljeringar, med bl.a. mycket exklusiva sådana. 
Maja har dessutom stort kunnande om öl-utbudet. 

 



 
 

 
 
Kort om Krogen ”Bishop Arms” 
  
 
Presentationen av all Whisky i baren är mycket tilltalande och publikvänlig, 
utbudet är stort och sofistikerat med en stor bredd i sitt sortiment. 
 
 

 Man kan äta mycket god och vällagad mat på krogen som 
är lättillgänglig med sitt centrala läge. 

 

 Personalen visar ett mycket stort engagemang vad gäller att dela med sig 
av sitt Whiskykunnande. 
 

 Utbildnings - och provningsrum finns att tillgå och är 
mycket trevligt och välbesökt 
 

 Det finns en egen Whiskyklubb knuten till krogen som erbjuder rabatter 
på de regelbundna provningarna  

 

 Exempel på provningar har man arrangerat i närtid: 
 

o ”Macallan Lalique-provning” med Martin Markvardsen 
o ”Världens äldsta Whisky”, 70-årig Mortlach med Michael Urquhart  

 

 Maja har skapat fantastiskt engagemang vad gäller whiskykunskap och 
utbildat sig fortlöpande av kända arrangörer och bl.a. studerat 
whiskytillverkning i Japan 

 


