
Udstillere og Bryggerier

Aaben C-14
Aalborg Bryglaug - Annette og Jakob A-14
Aalborg Bryglaug - Kim og Didde A-14
Aalborg Håndbryggerlaug - Annette og Jakob A-14
Aalborg Håndbryggerlaug - Betina Svarrer A-14
Aalborg Håndbryggerlaug - Carsten Gundersen A-14
Aalborg håndbryggerlaug - Charlotte Winther A-14
Aarhus Bryghus A-07
Åben C-03
ABInBev C-01
African Beer D-07
Agile Brewing A-02
Alebrowar / Browar Birbant C-23
Alefarm Brewing B-03
Amager Bryghus D-06
Bad Seed Brewing C-10
Baltic Craft Beers i EuroDeli.dk E-06
Bang & Harbo C-11
BASQUELAND BREWING (ES) C-15
Beard Brew A-03
Beavertown D-11
Big Drop D-11
Birkerød Bryghus & Ølhandel D-08
Birrificio della Granda A-18
Birrificio Della Granda A-18
Boulevard D-11
Brannersbryg v/ Matthias Thorolfsson A-14
BRAW C-16
Brew42 & Agile Brewing A-02
Brew42 A-02
Brewdog D-11
Broaden & Build C-27
Brokreacja C-14
Brooklyn Brewery A-26
Brouwerij Huyghe A-07
Browar Deer Bear C-14
Browar Fortuna (Polen) C-23
Browar Golem C-14
Browar Harpagan (Collaboration with Brewicz) C-14
Browar Kingpin (Polen) C-23
Browar Kormoran C-23
Browar Maltgarden (Polen) C-23
Browar Minister C-14
Browar Olimp (Polen) C-23
Browar Olimp C-23
Browar Pinta (Polen) C-23
Browar Rockmill (Polen) C-23
Browar Rockmill C-14



Browar Trzech Kumpli (Polen) C-23
Browar Trzech Kumpli C-23
Brutal Brewing A-25
Bryggeriet Frejdahl A-29
Bryggeriet Ølsnedkeren C-28
Bryggeriet S. C. Fuglsang D-03
Bryggeriet Skands C-24
Bryggeriet Vestkysten B-10
Bryggerlauget Bjórr - Benjamin Salqvist A-14
Bryggerlauget Bjórr - Kenneth Thrane A-14
Bryggerlauget Bjórr - Talita Heinel A-14
Bryghuset Møn D-16
BrygSelv Odense B-15
Chabot Delrieu Associés CDA B-01
Chouffe D-11
Christiania Bryg E-03
CLOUDWATER (UK) C-15
Coisbo A-07
Conrad BrewCo. v/Henrik Riistoft Nygaard A-14
CPH Brewhouse C-06
Cydr Pelnia C-14
DagmarBryggeriet D-09
Danish Beer Import A-07
Danni Borchmann A-14
Dansk Mjød D-11
Dansk Retursystem E-09
Danske Ølentusiaster B-07
Det Belgiske Hus C-05
Det Fri Øl A-05
Det Lille Bryggeri C-04
Djævlebryg B-16
D'nA Brew - Arvid Martin A-14
Dogma D-11
Dougall's A-24
Dry & Bitter Brewing C-20
DTU Bryghus B-18
Duvel D-11
Emil Andersen A-14
Enigma A-18
Estrella Damm D-11
Familien Brauerei Jacob A-07
Fanø Bryghus D-01
Ferdinand Pivovar A-07
Ferslev Bryghus - Søren Kürstein A-14
Festivalbutikken og poletsalg B-06
Flemming Dromph A-14
Frejdahl A-29
Fuglsang D-03
Fuller's D-11
Fur Bryghus C-17
GAI France B-01
Gamma Brewing Company D-02
Goose Island C-01
Grauballe Bryghus A-18
Greene King D-11
Grønskov Bryg C-09
Guldarm Bryg - Marianne Pronk Jacobsen A-14
Guldarm Bryg - Martin Pronk Jacobsen A-14
Guldborg’s Brewery A-14
Hancock Bryggerierne E-05
Håndbryggerne A-14
Harpagan C-14
Hazy IPA A-24



Herlev Håndbryggerlaug – Chresten Jepsen A-14
Herlev Håndbryggerlaug — Dennis Andersen A-14
Herlev Håndbryggerlaug — Dennis Morre A-14
Herlev Håndbryggerlaug — Henrik Svendsen A-14
Herlev Håndbryggerlaug — Keld Kyllesbech A-14
Herlev Håndbryggerlaug – Kent Brunstedt A-14
Herlev Håndbryggerlaug — Kim Bille Christensen A-14
Herlev Håndbryggerlaug – Kim Danø A-14
Herlev Håndbryggerlaug – Thor Jepsen A-14
Herlev Håndbryggerlaug — Tommy Haase A-14
Herodes D-15
Herslev Bryghus C-26
Hjort Beer C-22
Holbæk Bryghus B-19
Hornbeer B-09
Husbryggeriet Jacobsen A-28
Hvidovre Bryghus A-04
Indslev Bryggeri A-29
Jacobsen CoLab Carlsberg Research Laboratory A-28
Jacobsen A-28
Jopen D-11
Just Beers - Aalborg Håndbryggerlaug A-14
Kaa Bryg - Rikke Kaa A-14
KarensGade Bryghus v. Martin Pedersen A-14
KEG Sp. zo.o. A-06
Keldling Brew – Keld Ølykke A-14
Kissmeyer x Aarhus Bryghus C-21
Kissmeyer x Claus Meyer C-21
Kissmeyer x Freigeist Bierkultur x Solo C-21
Kissmeyer x N& xF8
Københavns Oktoberfest E-08
Kraftwerk C-14
Kvickly Allerød C-15
l CPH x Mikkeller A-17
l CPH A-17
L CPH A-17
l D-11
La Chouffe D-11
La Debauche A-24
La Quince A-24
Laugar A-24
LEMMINGS BREW CO. A-14
Leroy A-18
Lervig D-11
Liefmans D-11
Limfjords-Porter Jubilæums Stand D-04
Lindemans A-18
Løkken Bryghus B-10
Lund Teknik E-01
Lyngbeer A-15
M2R - Ida og Michael A-14
Madmedomtanke D-12
Magners D-11
Maku brewing (finland) A-04
MAKU brewing (finland) A-04
Martin Bo Petersen A-14
Midtfyns Bryghus D-11
mig A-14
Mjødbryggeriet Petersen & Sønner C-13
Musicon Mikrobryggeri D-20
Naturfrisk - Ørbæk Bryggeri A-13
Nigeria D-07
Ninkasira, Import & Webshop C-23



Nordvest Kælderbryg - Mikkel Mohr Madsen Simon
Bang Berner A-14
Nørrebro Bryghus C-16
NORTH BREWING (UK) C-15
North Brewing/Browar Stu Mostow C-15
Northern Monk (UK) & Equilibrium (US) C-15
NORTHERN MONK (UK) - Evil Twin (DK/US) C-15
NORTHERN MONK (UK) C-15
Odden Bryg C-18
Old Hat Brewing Company C-08
Ølsnedkeren C-28
Ølværket A-05
One Pint D-11
Ørbæk A-13
Øystein Borud A-14
Pistonhead A-23
Pleasanti Street & Sharktor Brewing A-14
Pleasanti Street A-14
Poppels D-11
Premium Beer and Beverages B-04
Premium Beers Sweden A-24
Prima Beer & Wine A-18
Ramshøjs A-14
Randers Bryghus E-07
Refsvindinge Bryggeri A-07
Riegele Brauhaus A-07
Rockwell / Agile Brewing / Brew42 A-02
Rogue D-11
Savl A-14
Scape Spirits C-15
Schiøtz C-21
Schneider Weisse D-11
Science Brew B-18
SharktorBrewing.dk A-14
Shepherd Neame D-11
Sierra Nevada D-11
Skandinavisk Bryggerisouvenir Samlerforening C-29
Skands C-24
Skovlyst Production E-04
Søgaards Bryghus C-12
Sømand & Søn - Anton Bay Andersen A-14
Sømand og Søn - Henrik A-14
Sømand og Søn - Karsten A-14
Sømand og Søn - Kevin A-14
Sømand og Søn Tøseholdet - Astrid og Malene A-14
Sømand og Søn Tøseholdet - Lærke A-14
Sømand og Søn Tøseholdet - Lotte A-14
Sømand og Søn Tøseholdet - Malene og Astrid A-14
Sømsnd og Søn - Kristian A-14
Spoldzielczy C-14
St. Paul A-07
St. Peters A-07
St.Sebastiaan A-07
STIGBERGETS (SE) C-15
Susan Surgey & Flemming Dromph A-14
Svaneke Bryghus B-04
SYNDIKATET - Øl med personlighed B-08
Taybeh Breweries D-21
Thai Cargo is a Rice Imperial Stout brewed with
rice! A-24
The Eastern Craft C-14
The Foxes Rock D-11
The Garden Brewery D-11



THE KERNEL (UK) C-15
Theodor Schiøtz Brewing Co C-21
Thisted Bryghus D-04
Thomas Riisbjerg A-14
Thyras Bryg C-07
To Øl CPH A-17
Tullamore DEW E-07
Two Face Brewing C-12
Two Heads Behind C-04
Ugly Duck Brewing A-29
Uiltje D-11
Ultra - varm øl med flødeskum D-11
Vadehavs Bryggeriet A-07
Valmiermuiza E-06
Vestkysten B-10
Warsteiner D-11
Watou A-18
Westons D-11
WHIPLASH (Irland) C-15
Whitley Neill C-15
Widmer D-11
Willemoes A-29
Windswept A-18
WYLAM (UK) C-15
Ziemia Obiecana C-14

A-02 Brew42 & Agile Brewing
Brew42 er et hobbybryggeri fra Aarhus, der brygger kvalitetsøl i små batches. De fleste øl er unika, og bliver
kun brygget én gang. Brew42 tilbyder også små kontraktbryg til bryg-entusiaster, virksomheder og events.
Agile Brewing blev skandinavisk mester i Haandbryg i 2016, og fantombrygger nu kompromisløse kvalitetsøl
hos Brew42

A Soft Exit^CASK - FADLAGRET. En rig og maltdomineret øl,
med engelsk Maris Otter malt og ditto ale gær i fokus. Præg
af mørk karamel, engelsk “treacle” og tørret frugt. Markant
præg af egetræ og æbler, fra seks måneders lagring på
egetræsfade brugt til cryo-æblevin hos Cold Hand Winery   
Producent: Brew42
Type: Mørk ale / Engelsk old
Styrke: 9.3

Baltic Bourbon Porter - Potent, kulsort smagsbombe med
masser af karakter fra fem forskellige ristede malte. Nedgæret
til balance med engelsk alegær og afrundet med bourbon og
egetræ. 
Producent: Brew42
Type: Stærk øl / Baltisk Porter
Styrke: 10

Bison Three-way - Trekant-samarbejdsbryg mellem polske
Rockmill, Brew42 & Agile Brewing. NEIPA-type med polsk
New Wave Oktawia-humle, bisongræs samt dansk økologisk
ølandshvede 
Producent: Rockwell / Agile Brewing / Brew42
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6.5

MangoWeizen - Klassisk bayersk hvedeøl tilsat en gavmild
portion mangfrugt i gærtanken. En anderledes øl, med tydeligt
præg af tropefrugter. 
Producent: Brew42
Type: Specialøl / Frugt/grøntsagsøl
Styrke: 5

Nelson is Blanc - Sød og stærk Double IPA proppet med
"hvidvinshumlerne" Nelson Sauvin og Hallertau Blanc     
Producent: Agile Brewing
Type: IPA (India pale ale) / Imperial IPA
Styrke: 9.2



A-03 Beard Brew
Er du i tvivl om, hvilken øl du skal vælge? Beard Brew, gør valget let for dig!   Er du til en lys pilsner, skal du
kigge efter det lille overskæg. Er du derimod mere til den anden ende af skalaen, hvor den mørke stout og
porteren ligger, skal du lede efter det store, fyldige fuldskæg.   I efteråret 2018 kom Beard Brews første øl på
markedet, en Imperial IPA, som på skæg-skalaen placerer sig i midten som et velvoksent hvalros-skæg;
robust, maskulint og en kende vovet. Og i foråret 2019 kommer andet bryg fra Beard Brew, en Asian IPA,
dobbelt tørhumlet. Et bryg, der tager dig en tur med til det fjerne østen. Med sine eksotiske og lækre
smagsnuancer er den lige så elegant som et gentleman-skæg; forførende, men knivskarp og her for at
imponere.   Hvor vi i dag mest brygger på fuldautomatisk anlæg, blev der de første mange år brygget øl over
gasblus i først 70 liters gryde, dernæst i et 250 liters kobberkar. Her har det altid været analog brygning over
gas, med håndholdt si og omrøring hvert 5 minut. Det er her håndværket er blevet lært, erfaringer draget og
opskriftsbogen udvidet.   Beard Brews bryganlæg er igennem årerne hyppigt blevet brugt af etablerede
bryggerier til at teste kommende bryg. Flere af disse øl er i dag i sortimentet hos disse bryggerier.   Bag
firmaet står Morten Fogdahl-Wiese og Dennis Mejdal. To venner, der i 2018 valgte at følge drømmen og
sammen sende Beard Brews første kommercielle bryg på gaden. Morten er the weird scientist, som ikke er
bange for at prøve ting af i brygprocessen for at finde vejen til den gode smag. Dennis, der elsker at smage
på god øl, er den grafiske maestro, der tilsætter grafik til øllet.   Beard Brew har hovedsæde i hver sin ende af
landet. Brygmester Morten har sin hverdag i Randers, hvor også Beard Brews hjemmebryggeri ligger.
Grafikeren Dennis bor i København, hvor han til hverdag art director for spillestedet VEGA.    

Asian IPA - Double Dry Hopped - Vores Asian IPA er et
dobbelt tørhumlet bryg, der tager dig en tur med til det fjerne
østen. Med sine eksotiske og lækre smagsnuancer er den lige
så elegant som et gentleman-skæg; forførende, men knivskarp
og her for at imponere. Forvent dig en IPA med udsøgte florale
noter fra østen. OG 1058 FG 1011   ABV 6.2   EBC 13 IBU 57
Producent: Beard Brew
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6.2

Imperial IPA - Imperial IPA er IPAens vanvittige storebror,
som altid gør tingene vildere og større. Vores Imperial IPA er
som et velvoksent hvalros-skæg. Robust, maskulint og en
kende vovet. Du kan forvente dig en lækker Old-School
Imperial IPA! OG 1070  FG 1013   ABV 7.5 EBC 13 IBU 79 
Producent: Beard Brew
Type: IPA (India pale ale) / Imperial IPA
Styrke: 7.5

A-04 Hvidovre Bryghus
I et nedlagt autoværksted i Hvidovres grønne kile, startede arbejdet med at bygge et bryghus, i februar 2018.
Nu nærmer sig den dag, hvor bryghuset formelt kan slå dørene op, som Hvidovres lokale bryghus.     

Hvidovre Brown Ale - Hvidovre Brown ale er en klassisk
Brown ale fuld af smag. En klassiker der altid kan findes på
Hvidovre Bryghus 
Producent: Hvidovre Bryghus
Type: Mørk ale / Amerikansk brown ale
Styrke: 6

Hvidovre IPA - En amerikansk IPA med bjerge af humle. IBU
omkring 80. Bunker af tørhumle til en frugtig intro og en dejlig
bitter finish. 
Producent: Hvidovre Bryghus
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6.5

Hvidovre Pale Ale - En bitter og aromatisk pale ale med
klassiske dyder. 
Producent: Hvidovre Bryghus
Type: Lys ale / Amerikansk pale ale
Styrke: 4.5

MAKU Jotain Neipa - En dans med NEIPA-stilarten fra et
moderne finsk mikrobryggeri – teoretisk IBU på 183! 
Producent: Maku brewing (finland)
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6.1

MAKU Jotain Tupla-IPAa Double IPA - Finsk special-double
IPA med POWER! 
Producent: MAKU brewing (finland)
Type: IPA (India pale ale) / Imperial IPA
Styrke: 8.8

Maku New Zealand Lager - En moderne "hoppy" lager fra det
finske bryghus MAKU, som Hvidovre bryghus (Bunker Beer)
importerer til danmark. Masser af humle! 
Producent: MAKU brewing (finland)
Type: Lys lager / Moderne lys lager
Styrke: 5.1



A-05 Det Fri Øl
    Om manifestet Aldrig før i den danske ølrevolution har gode bryggere stået overfor større udfordringer.
Aldrig før har gode bryggere haft et større behov for at stå sammen og forsvare det gode øl.   Derfor har vi
sammen med gode kollegaer taget initiativ til manifestet for Det Fri Øl.     Det Fri Øl er en ny sammenslutning
af bryggerier, som kæmper for det gode øl. Det er uafhængige bryggerier, som forpligter sig på en fri og fair
konkurrence. Forbrugerne vil få mere ærlige informationer om vores øl, de frie øl.     Hvis ikke vi står sammen
som bryggere og handler nu, risikerer vi at tabe kampen om det gode øl de største bryggerier, som opruster
voldsomt på det såkaldte craft beer segment for tiden.   Vi skal være mange bryggerier, som bakker op om
Det Fri Øl. Jo flere vi er, desto stærkere står vi på et marked, som er i voldsom bevægelse. Overfor
forbrugerne ønsker vi med manifestet for Det Fri Øl at fremstå som det vi er:   Den ægte vare.   Manifestet for
Det Fri Øl er ikke bare en fiks ide.   Det handler om at bevare og udvikle kvaliteten hos de danske bryggerier.
Det Fri Øl er en nødvendig frihedskamp. Nogen ville kalde det en overlevelseskamp.   Ambitionen er at starte
en ny bevægelse blandt danske bryggere. Hvis du er brygger og bakker op om manifestet, så kontakter du os
bare. Så kommer du på listen i det nye bryggerfællesskab Det Fri Øl.   Jo flere bryggere, som bakker op om
Det Fri Øl, desto stærkere står vi.

Aurora - Hvede - Øl fra Ølværket 
Producent: Ølværket
Type: Hvedeøl / Weizen/weissbeer
Styrke: 6

Belgian Grannys Garden - Øl fra Ølværket 
Producent: Ølværket
Type: Belgisk ale / Belgisk blond
Styrke: 9

Bombay 3000 - IPA - Øl fra Ølværket 
Producent: Ølværket
Type: IPA (India pale ale) / Engelsk IPA
Styrke: 6.6

Offshore - Øl fra Ølværket 
Producent: Ølværket
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 68

Ølværket - Aronia Sour - Øl fra Ølværket 
Producent: Ølværket
Type: Belgisk ale / Lys stærk belgisk ale/Tripel
Styrke: 6.5

Ølværket - Dubbel - Øl fra Ølværket 
Producent: Ølværket
Type: Belgisk ale / Belgisk Dubbel/Bruin
Styrke: 6.5

Revolution Stout - Røget stout fra Ølværket 
Producent: Ølværket
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 7

Saison of the Witch - Øl fra Ølværket 
Producent: Ølværket
Type: Belgisk ale / Saison
Styrke: 6.5

White Label - Citra IPA - Øl fra Ølværket 
Producent: Ølværket
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6

Whitelabel - Whitbread - Øl fra Ølværket 
Producent: Ølværket
Type: Lys ale / Engelsk Ordinary Bitter
Styrke: 6

A-06 KEG Sp. zo.o.
    Polsk Craft Brewery



A-07 Danish Beer Import
Humle Depotet/Danish Beer Import er et gammeldags traditionelt Øl Depot, men nu også krydret med import
af flere forskellige special øl. Vi har øl fra masser af danske bryggerier, store som små, samt masser af
spændende udenlandske øl. Vi kan levere alt fra det almindelige kendte danske pilsner øl, til det meget
specielle øl, helt fra små gård bryggerier til de største bryggerier fra ind og udland. Øllet kan leveres både på
fad og på flasker. Vi er beliggende i Assens på det sydlige Vestfyn, men vi distribuerer vores øl over hele
landet. Vi kører både med egne biler og med forskellige fragtmænd. Har vi ikke det øl som vores kunder
efterspørger, gør vi alt hvad vi kan for at skaffe det hjem. I dag har vi øl fra blandt andet Danmark, Tyskland,
Tjekkiet, Italien, Belgien og Holland. På denne messe har vi forskellige danske og udenlandske øl, men vi
repræsenter desuden en af vores største samarbejdspartnere og leverandører af dansk specialøl, nemlig
Refsvindinge Bryggeri. Vi har fuldt sortiment fra dette bryggeri og kan naturligvis også levere deres øl i hele
landet. Repræsentanter fra Refsvindinge Bryggeri vil være at finde på vores stand under det meste af
festivalen. Vi deler desuden stand med Aarhus Bryghus, da vi er deres distributør på Fyn og Sjælland samt i
en del af det jyske område. Coisbo, som vi også distribuerer, vil ligeledes være repræsenteret på vores stand
i løbet af festivalen. Vi glæder os til at byde jer velkommen på en stand fyldt med fantastiske smagsoplevelser
� I finder os på stand nummer A07, A08 og A09

Ale No. 16 - Ale no. 16 er brygget på en original engelsk gær.
Den blev brygget for første gang i 1995. I 1997 og 2000 blev
den kåret som Danmarks bedste øl. I 2000 fik den en 3. plads
på verdensplan. Smag: vinøs og sødlig. –  5,7 % vol. 
Producent: Refsvindinge Bryggeri
Type: Mørk ale / Engelsk brown ale
Styrke: 5.7

Blåvand Hvede - Vadehavs Bryggeriets Økologiske Blåvand
Hvede er en stor øl til at slukke tørsten med. Den har en dybde
af karakter, der inspirerer et stille øjebliks refleksion. Blåvand
Hvede hvirvler i munden med bølger af koriander og
appelsinskal syrlighed, med noter af æble og honning toner. En
filtreret hvedeøl som tilbyder et sprødt, forfriskende alternativ
til tungere ? hefe-weizen varianter Madforslag: Fisk, Det kolde
frokostbord, wienerschnitzel, kalvekød, også en god ledsager
til det Thailandske køkken. 
Producent: Vadehavs Bryggeriet
Type: Hvedeøl / Weizen/weissbeer
Styrke: 5.8

Brauhaus Riegele - Simco 3 IPA - Riegle Simco 3 – Fra
Riegele Brauhaus i Tyskland Den amerikanske humle Simcoe
kombineret med Hallertauer Perl og Opal. SIMCO 3 har noter
af hyld, abrikos og mango. En rødbrun IPA, som den blev
brygget i England til kolonierne.   Fyldt med humle for at
overleve sørejsen. Som dengang så nu en humleoplevelse. Alk.
5,0 % vol 
Producent: Riegele Brauhaus
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 5

Cat Porter - Cat Porter er en let røget og overgæret porter
brygget på chokolademalt og røgmalt. Smag: mørk, stærk og
røget porter. – 7,4 % vol 
Producent: Refsvindinge Bryggeri
Type: Stout/porter / Porter
Styrke: 7.4

Coisbo Four - Russian Imperial Stout - Denne Russian
Imperial Stout har en intens smag, på grund balancen mellem
de mørkristede malte og klassiske humletyper,
samt sammensætningen af citrongræs, rosenknopper og
ingefær  
Producent: Coisbo
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 10

Coisbo Harlem Break - Brown Ale 5,3 - Harlem Brown er en
amerikansk inspireret Brown Ale, med en frugtig karakter, en
kompleks smag med spændende ristede malt noter. Øllens
dybe brune farve minder om mahogni.   
Producent: Coisbo
Type: Mørk ale / Amerikansk brown ale
Styrke: 5.3

Coisbo Manhatten Dawn - IPA - Manhattan Dawn er en
amerikansk inspireret IPA,  brygget på Pale Ale malt og
andre let ristede malte. Der er et afbalanceret samspil mellem
maltens sødme og humlens blomstrede og frugtige karakter.
Øllen er tørhumlet og understreges af lækre amerikanske
humletyper som bl. a. Willamette, Simcoe og Cascade   
Producent: Coisbo
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6.5

Coisbo Queens Desire - Weissbier - Queens Desire er en let
og frugtig hvedeøl, hvor kombinationen af byg-og hvedemalt er
med til at give en uklar øl med et cremet og fyldigt skum.   
Producent: Coisbo
Type: Hvedeøl / Weizen/weissbeer
Styrke: 4.8



Ferdinand Dark - Ferdinand Dark – Fra Bryggeriet Ferdinand i
Tjekkiet Typisk tjekkisk mørk pilsner med fylde og en dejlig let
lakridssmag uden at være sød. Passer til det danske
frokostbord og til smagfulde hovedretter, men kan også bruges
til desserter. Blev i 2005 kåret til Tjekkiets bedste dark! Nydes
ved 5 – 8 grader. 4,5 % vol. 
Producent: Ferdinand Pivovar
Type: Mørk lager / Moderne mørk lager
Styrke: 4.5

Frokost øl - Frokostøllen er en pasteuriseret udgave af
bryggeriets lyse stakitøl. Undergæret. Tilsat en smule humle,
har vi her en let øl som holder 2,4%. Maltet af lokal byg, i eget
malteri. 
Producent: Refsvindinge Bryggeri
Type: Lys lager / Moderne lys lager
Styrke: 2.4

Früli jordbær øl - En belgisk hvedeøl uden bitterhed tilsat 30%
friskpresset jordbærsaft, som indgår i øllets sekundære
gæring. Smagen er som jordbærgrød med lidt "spark i". Har
man blot det mindste til overs for jordbær, er man efter første
mundfuld solgt til stanglakrids! Perfekt egnet til yngre og
mange kvindelige ganer, der ikke ønsker at drikke traditionelt,
humlebittert øl. 
Producent: Brouwerij Huyghe
Type: Hvedeøl / Belgisk wit
Styrke: 4.1

Havgassen - Havgassen blev brygget første gang i 2005, som
specialøl til Havgassens Kabys i Lundeborg. En overgæret,
stærk og fyldig, brygget på to typer malt, humle, vand og gær.
Smag: ekstra maltet og humlet bock øl. Kraftfuld, stærk og
sød. – 7,4% vol 
Producent: Refsvindinge Bryggeri
Type: Bock / Bock
Styrke: 7.4

Høstbryg - Høstbryg ? dobbeltbock på 9,0% – brygget på
lokalt malt fra sidste års høst. Malttype Planet. Flere typer
gær. Gylden øl med en kraftfuld smag. Perfekt som erstatning
for flaske vin til maden. Overgæret.   
Producent: Refsvindinge Bryggeri
Type: Bock / Doppelbock
Styrke: 9

HP Bock - HP Bock blev brygget for første gang i år 2003.
Det er en mørkgylden over- og undergæret Bock øl, brygget
på vand, mail, humle og gær. Lagret ekstra længe. Smag:
stærk, kraftfuld og sødlig. – 7,4 % vol. 
Producent: Refsvindinge Bryggeri
Type: Bock / Bock
Styrke: 7.4

Ingefær Ale - Ingefær Ale: En lys overgæret sommerøl, tilsat
frisk ingefær. Smag: frisk og let ale med Ingefær. – 4,6 % vol. 
Producent: Refsvindinge Bryggeri
Type: Lys ale / Engelsk golden ale
Styrke: 4.6

Jacob Naturtrübes Hefe Weissbier - Jacob Naturtrübes
Hefe Weissbier – Fra Familien Brauerei Jacob i Tyskland
Lækker og mild i smagen, en klassisk Weissbier som har
vundet utallige priser. Harmonisk i smagen, mild humle
bitterhed og med noter af banan, nelliker. Fyldig og elegant, og
her er tale om en ægte bayerske hvede øl i absolut særklasse.
Alk. 5,3 % vol. 
Producent: Familien Brauerei Jacob
Type: Hvedeøl / Weizen/weissbeer
Styrke: 5.3

Markmandshus IPA - Markmandshus IPA – 6,0 % vol Her er
tale om en utrolig frisk og velsmagende IPA. Brygget med
både Cascade, Chinok og Simcoe humle. Dette er med til at
give den friske smag og fornemmelse af frugt (citrus). 
Producent: Vadehavs Bryggeriet
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6

Mors Stout - Mors Stout blev brygget for første gang i 1995.
Det er en mørk overgæret stout, brygget på chokolade malt.
Blev i 2003 kåret af Danske ølentusiaster som årets ølnyhed
blandt 60 nye øl. Smag: en mørk og fyldig stout med
eftersmag af chokolade. God til dessert. – 5,7% vol 
Producent: Refsvindinge Bryggeri
Type: Stout/porter / Sweet stout
Styrke: 5.7

Noctus 100 - Riegele Noctus 100 Noctus 100 minder om og er
sort som natten. Nyd aromaspillet i denne brygspecialitet hvor
duften stammer fra de tre forskellige chokolademalte. Der
udfolder sig en rigtig engelsk Imperial Stout, en type som først
blev brygget, som en gave til Katharina den store. Smagen er
kraftig med smag af chokolade og kaffe. Passer godt sammen
med røgede kødretter, gedeoste og chokolade desserter.
Alkohol: 10 % 
Producent: Riegele Brauhaus
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 10

Ran - Ran er en lys og overgæret øl tilsat mango og chili.
Smag: lys ale med mango og chili. – 6,5 % vol. 
Producent: Refsvindinge Bryggeri
Type: Lys ale / Engelsk strong bitter/Engelsk pale ale
Styrke: 6.5



Riegele IPA 2+3 - Riegele IPA 2+3 – ALKOHOLFRI En ægte
Craft beer i en alkoholfri version. Brygget på to Riegele special
gær og de tre sjældne humlesorter Amarillo, Mandarina og
Simcoe skaber denne tropiske, frugtagtige
smagsoverraskelse. 
Producent: Riegele Brauhaus
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA

Røde Mor - Røde Mor: Med tilladelse fra Troels Trier har vi
valgt navnet. Det er en rødlig pilsner med lidt karamelagtig
sødme. Smag: sødlig pilsner med en eftersmag af karamel. –
4,6 % vol. 
Producent: Refsvindinge Bryggeri
Type: Mørk lager / Moderne mørk lager
Styrke: 4.6

Sommer Ale - Sommer Ale er en engelsk Aletype –
overgæret, 5,7%. Let og lys i smagen, men har dog stadig den
gode fylde fra Alegæren. Sæson øl. 
Producent: Refsvindinge Bryggeri
Type: Lys ale / Engelsk golden ale
Styrke: 5.7

St. Paul Blond - St. Paul Blond 5.3 % Volume: Flaske 33 cl.
Type: Belgian ale. Smag: St. Paul Blond er en vidunderlig frisk,
gylden – nem at drikke – øl som er gæret anden gang i
flasken. Den har en smuk gylden lys farve, med en stor
skumtop. St. Paul Blond har en behagelig aroma, med strejf af
citrus, pære og æble. Den har en blød og krydret smag af
humle og frugt, med en overraskende tør eftersmag.     
Producent: St. Paul
Type: Lys ale / Engelsk golden ale
Styrke: 5.3

St. Paul Double - St. Paul Double 6.9% Volume: 33 cl. Type:
Mørk klosterøl. Smag: St. Paul Double er en stærk, mørk
klosterøl som er gæret anden gang i flasken. Øllet bliver tilsat
ekstra humle efter gæringen og har en rig og udtalt sød aroma
af ristet malt. Den komplekse og fyldige smag er en
kombination af sød og bitter med en efterfølgende blød diskret
eftersmag. 
Producent: St. Paul
Type: Belgisk ale / Mørk stærk belgisk ale
Styrke: 6.9

St. Paul Triple - St. Paul Triple 7.6 % Volume: Stentøjsflaske
med patentprop, 50 cl, og glasflaske 33 cl. Type: Triple.
Smag: En medium til kraftig overgæret øl, med en blød, fyldig
maltet smag. Den har en smuk lysgylden farve med en fin
skumtop, med en smagfuld og krydret aroma af ren malt. Den
er en anelse sød og frugtagtig, med en fremragende triple
eftersmag. 
Producent: St. Paul
Type: Belgisk ale / Lys stærk belgisk ale/Tripel
Styrke: 7.6

St. Peters India Pale Ale - India Pale Ale – 50. cl – 5,5 % vol.
Robust og godt humlet IPA med god fylde og lækker, lang
eftersmag med tydelige humletoner. 
Producent: St. Peters
Type: Lys ale / Engelsk strong bitter/Engelsk pale ale
Styrke: 5.5

St. Peters Ruby Red - Ruby Red Ale – 50 cl. – 4,3 % vol
Rubinrød ale, hvor de subtile malttoner og Cascadehumlens
frugtnuancer går op i en højere enhed alt sammen pakket ind i
sølle 4,3% alkohol. Stor brygkunst og engelsk ale, når det er
bedst!  
Producent: St. Peters
Type: Mørk ale / Engelsk dark mild
Styrke: 4.3

St. Peters The Saints Whisky Beer - The Saints Whisky
Beer – 50 cl. 4,8 % vol. Røgsmagen er altdominerende, og det
er helt klart en øl, der giver whisky-associationer. Trods den
lave alkoholprocent er der masser af smag og karakter. Tørv,
tjære, tobak og lejrbål er yderligere smagsnoter. 
Producent: St. Peters
Type: Mørk ale / Engelsk brown ale
Styrke: 4.8

St. Sebastiaan Dark - St. Sebastiaan Dark Ale Dette er en
Belgisk Brune Ale med flot dyb brun farve og flot mild maltet
duft. Øllen er så fyldig og kraftfuld med både karamel- og
chokoladepræg, at man umiddelbart forventer den er 8-10%
alkohol og ikke kun de 6,2% alkohol som er tilfældet. St.
Sebastiaan Dark er virkelig god til oste, men også velegnet til
hakkebøf/steak eller andesteg med tung brun sovs og
kartofler. Kan serveres både kælderkold og med 14-16
grader, men den mest fyldig ved 14-16 grader. En rigtig god
belgisk øl.  – 6,9 % vol. 
Producent: St.Sebastiaan
Type: Belgisk ale / Mørk stærk belgisk ale
Styrke: 6.2

St. Sebastiaan Grand Cru - St. Sebastiaan Grand Cru
Smagen er meget Belgisk Tripel Ale-agtig, til den søde side.
Men samtidig har den en krydret kompleksitet og er næsten
fyldig nok til at være en lys quadruple. Modsat mange Belgiske
Tripel Ales er denne øl meget mild humlet og har derfor ikke en
sur-sød bitret humlet smag som mange andre tripler, hvilket
gør denne øl meget letdrikkelig. – 7,6 % vol 
Producent: St.Sebastiaan
Type: Belgisk ale / Lys stærk belgisk ale/Tripel
Styrke: 7.6

Vadehavs Rød Lager - Rød Lager – 5,5 % vol. Denne øl er
lavet som en hyldest til den smukke traditionelle røde øl. En
fyldig og fremragende øl brygget på et mix af forskellige
malttyper, hvilket resulterer i en kompleks øl, med et flot strejf
af humle. 
Producent: Vadehavs Bryggeriet
Type: Mørk lager / Moderne mørk lager
Styrke: 5.5



Vesterhavs Porter - Vesterhav Porter 7,5 % vol. Klassisk
undergæret Porter. Her er tale om en dejlig cremet øl, med en
dejlig fylde. Tør og lækker, nøjagtig som en rigtig Porter skal
være. 
Producent: Vadehavs Bryggeriet
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 7.5

A-07 Aarhus Bryghus
Aarhus Bryghus er et selvstændigt, familie-ejet mikrobryggeri, etableret 2005 i et industriområde i Aarhus Syd.
Bryggeriet tapper øl i store 60 cl flasker og fadøl til salg i butikker og restaurationer. Der er i tilknytning til
bryggeriet et besøgslokale. Hovedparten af øllet sælges lokalt.   Øllet brygges af 8 fuld-tidsansatte med over
100 års erfaring tilsammen i bryggeri-industrien, baseret på tradition og fornyelse. Vi brygger øl til nydelse, øl
til deling, øl til mad.

Aarhus Fortæller - Saison, udviklet af bryggerne i Den Gamle
Bys Bryglaug. Fås normalt kun i Den Gamle By. 
Producent: Aarhus Bryghus
Type: Belgisk ale / Saison
Styrke: 7

Black Monster - Vi har igen i år brygget Black Monster med
en tilsætning af single estate kaffe fra skråningerne på Mount
Kilimanjaro. Efterfølgende er den modnet på romfade. Endelig
er den tørhumlet med den samme humle som vi har anvendt i
brygget, således at der er tale om en single hop øl, brygget på
den tyske humle Polaris. 10% 
Producent: Aarhus Bryghus
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 10

Det Tynde Øl - 
Producent: Aarhus Bryghus
Type: Lys ale / Amerikansk pale ale
Styrke: 1

Fregatten Jylland - Fregatten Jylland er brygget på bestilling
af museet i Ebeltoft af samme navn.  Det er en stærk fætter
på 8% alkohol, brygget på pilsnermalt, münchenermalt,
karamelmalt og farvemalt, tilsat en sjat æblesaft, og krydret
med en ordentlig nævefuld af aromahumle. Smagen kan bedst
beskrives som en “winter-warmer”, noget der varmer i en kold
tid. Der er sødme fra den stærke øl, en smule syre fra
æblerne til at friske op, og bitterhed fra humlen, der hænger
længe i munden. Nyd den til en kraftig gryderet, eksempelvis
på vildt og svampe, eller drik den som sømandskost med
et glas mørk rom! Øllet bør nydes ved cirka 10-12 grader for
at få glæde af alle de spændende aromaer. Den vil modne
med tiden, idet humlebitterheden vil aftage og den
bagvedliggende sødme vil blive mere dominerende.  Fregatten
Jylland fås filtreret på 60 cl flaske. Holdbarhed 3 år fra
tappedato. Alkohol 8% vol. Aarhus Bryghus Fregatten Jylland
is strong bottom-fermented golden beer at 8% alcohol. It is
brewed in cooperation with the museum ship Fregatten
Jylland, based in Ebeltoft (apple orchard ind old Danish). As
the beer was launched in Ebeltoft during an apple festival, we
used apples in the brewing process. Apple juice is added to
the copper, the juices are fermented and the residual acidity
from the apples helps to balance the sweetness of such a
strong beer. 
Producent: Aarhus Bryghus
Type: Specialøl / Krydret øl
Styrke: 8

Mørk IPA - Mørk IPA er brygget efter ønske fra nogle af vores
kunder, der efterspurgte en fyldigere smag fra malten til at
komplimentere humlen i vores IPA. 
Producent: Aarhus Bryghus
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6

NEIPA - New England IPA brygget med Cascade, Amarillo og
Mosaic i rigelige mængder. 
Producent: Aarhus Bryghus
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6.5



Sølvpilen - Sølvpilen er belgian style strong ale på 10% alk.
Den er en hyldest til de fine gamle danske lyntog. Den er
brygget med typisk belgisk overgær, tænkt som en ledsager til
en kraftig fiskeret eller en god modnet ost. 
Producent: Aarhus Bryghus
Type: Belgisk ale / Lys stærk belgisk ale/Tripel
Styrke: 10

A-13 Naturfrisk - Ørbæk Bryggeri
Siden 1906 er der blevet brygget øl på det lille bryggeri i Ørbæk. Det startede som et malt- og hvidtølsbryggeri,
og bryggeriet blev især kendt for dets stakitøl, som blev fremstillet af røgmalt fra bryggeriets eget malteri. I
1996 overtog Niels og Nicolai Rømer Ørbæk Bryggeri, og startede en produktion af økologisk sodavand og
juice under navnet Naturfrisk. I 2001 genoptog Niels og Nicolai ølproduktionen med økologiske råvarer.
Visionen med bryggeriet har siden dengang været at udbrede kendskabet til de mange smagsvarianter af øl
og til ølbrygningens håndværksmæssige traditioner. Hemmeligheden bag godt øl er på samme tid enkel og
kompleks. Øl brygges på malt, humle, gær og vand. Men det, der frembringer kvalitetsøl, er råvarernes
beskaffenhed og selve brygmetoden. Godt øl kommer af klart vand, god malt, herlig humle og den bedste
gær. Råvarerne udvælger vi med omhu – og erfaring, håndelag samt sans for sammensætning af
ingredienser skaber vores brygmetode. En anden væsentlig bestanddel i brygmetoden er vores fantasi og
lyst til at prøve, smage os frem til nye, perlende bryg. Ja, vi kan slet ikke lade være med at eksperimentere, og
det resulterer i, at vi lancerer nye øltyper til glæde for entusiastiske ølelskere og ølkendere.

Dannebrogs bryg 6% Øko -   Til ære for at Dannebrog
flagets fald ned fra himlen i det berømte slag ved Lyndanise i
Estland for 800 år siden, nemlig den 15. juni år 1219, har vi
lavet en øl baseret på de daværende traditioner samt råvarer
der blev brugt til ølbrygning. Denne øl er brygget med en
velkendt dansk krydderurt, nemlig dild, der giver en friskhed og
egnskendt dansk smag. Derudover har vi brugt en ældgammel
brygningsmetode der hedder dekoktionsmæskning. Dette er en
opvarmningsmetode der blev brugt for at styre temperaturen i
mæskningen før man fandt ud af at bruge termometre samt
damp i kapper til opvarmning i begyndelsen af 1900tallet. Ved
denne metode koges dele af mæskning for herefter at blande
dette med den resterende mængde. Dette giver en
karamelisering af urten som både kan ses i den mere gyldne
farve samt smages i det mere søde øl sammenlignet med
nutidens pilsner type øl.   
Producent: Ørbæk
Type: Bock / Bock
Styrke: 6

Fadlageret vildgæret Fynsk Forår - Fynsk Forår er en
overgæret øl. Under brygning tilsættes hyldeblomst, som giver
en frisk blomstersmag og en dejlig fornemmelse af dansk forår
og sommer. Nydes afkølet på en varm sommerdag. 
Producent: Ørbæk
Type: Syrlig øl / Belgisk frugt lambic
Styrke: 4.8

Fynsk Forår 4,8% Øko - Fynsk Forår er en overgæret øl.
Under brygning tilsættes hyldeblomst, som giver en frisk
blomstersmag og en dejlig fornemmelse af dansk forår og
sommer. Nydes afkølet på en varm sommerdag. 
Producent: Ørbæk
Type: Hvedeøl / Weizen/weissbeer
Styrke: 4.8

Magrethe d.1 Øl 5,6% øko - Margrethe 1. (1353-1412) havde
stor fokus på Nyborg. Hun udvidede slottet og påbegyndte
byggeriet af Vor Frue Kirke. Denne øl er derfor dedikeret til
hende og hendes indflydelse på Nyborgs arkitektoniske perle
Vor Frue Kirke som også pryder denne øl på etiketten.
Margrethe levede i en tid hvor man så småt var begyndt at
bruge humle i øllet og humlegårde var ved at blive en
almindelig ting i datidens Danmark. Vi har derfor valgt at lave
denne øl med så meget humle som muligt. For at hæve
kompleksiteten og bidrage med endnu flere friske smage og
noter har vi derudover tilsat både mynte og enebær som var
hyppigt brugt i øl såvel som madlavning i datidens Danmark.
Denne øl er lavet efter den relativt nye øl-stilart New England
IPA hvor humlebitterheden helt er fjernet ved at tilsætte humlen
så sent i processen som muligt for at bevare de meget flygtige
men behagelige noter af krydderi, grannåle og citrusfrugter,
hovedsageligt mandarin. 
Producent: Ørbæk
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 5.6



ØB+ND symBIO - fadlageret Whisky kaffe Stout -   Denne
økologiske whisky Stout er lavet som en kreativ-, råvare- og
udstyrs-symbiose imellem Ørbæk Bryggeri og Nyborg
Destilleri, heraf navnet ØB+ND symBIO. En lækker Stout der
er kreeret på vores 20 hl støbejerns bryghus fra i Ørbæk fra
starten af 19-tallet. Efter nedgæring hvor alkohol og
fermenteringssmagene skabes har vi tilsat 2 liter kaffelikør fra
Nyborg Destilleri og fadlageret øllen et par måneder på
Whiskyfade fra selvsamme Nyborg Destilleri. Herved har vi
skabt en vidunderlig øl der smager både af lakrids, chokolade,
kaffe og røg fra hhv. de mørke malte samt fadene. Fadene
giver desuden noter af egetræ og whisky samt lidt vildgæring
da fadene har ligget i en kælder ved stuetemperatur og
udviklet mange komplekse smage.   
Producent: Ørbæk
Type: Specialøl / Trælagret øl
Styrke: 9

Valdemar Sejr øl 6,5% øko - Valdemar Sejr (1170–1241) var
konge af Danmark. Tilnavnet "Sejr" fik han, fordi han var en af
de store erobrere i Danmarkshistorien. Valdemar Sejr
erobrede store områder ved Østersøen,
såsom Pommern og Estland. Især den sidste erobring fik stor
betydning, da det ifølge sagnet var her, Dannebrog faldt ned
fra himlen. Vi har til ære for Valdemar Sejr valgt at lave en
rigtig maskulin øl til en sand sejrherre. Denne øl er mørk og
sød, som øllet de drak i datidens Danmark hvor malten man
brugte, blev tørret over et bål. Dette giver øllen en
karamelliseret og brændt smag samt aroma og smag af kaffe,
lakrids og røg. Vi har brugt røgmalt samt tilsat hasselnød, som
er en nød der flittigt blev brugt i madlavning samt øl i tiden hvor
Valdemar Sejr levede. Hasselnød og røgmalt i en brown ale
giver et nærmest nougat tillæg til den søde runde øl stil samt
en snart af røg i duften. Røgmalten giver desuden en lidt
bidende kant bagerst på tungen efter en god tår øl.   
Producent: Ørbæk
Type: Mørk ale / Amerikansk brown ale
Styrke: 6.5

A-14 Håndbryggerne
Håndbryggerne På håndbryggerstanden – A14 –  er både nybegyndere og erfarne håndbryggere klar til at
servere unikt øl og dele ud af deres historier og erfaringer fra hjemmebryggeriets verden. Der bliver brygget i
både garager, kældere, skure og køkkener og med udstyr i mange varianter og i alle prislag. De øl der bliver
brygget kan sagtens måle sig med øllet fra den professionelle verden og udmærker sig ved en mangfoldighed
der er svær er finde. Når der brygges i størrelsen 20 – 50 liter er mulighederne for at eksperimentere store og
vi har gennem årene set mange spændende øl der har givet mere end et enkelt løftet øjenbryn. Kom forbi
standen og se om vi ikke kan overaske dine smagsløg med en nyskabelse inden for øllets verden. Eller give
dig en helt ny oplevelse med en kendt øltype. Danske Øldommere Haandbryggerne får igen i år selskab på
standen af Danske Øldommere, så gæster kan få en grundig snak om ølsmagning og øl-evaluering på højt
niveau. Du kan her prøve kræfter med øl-evaluering efter den metode som øldommerne anvender i
forbindelse med Danmarksmesterskaberne i Håndbryg. Du kan også høre om uddannelses og eksaminering
ift. at blive certificeret som øldommer, og dermed kvalificeret til at dømme i bryg-konkurrencer. Lørdag kl. ca.
1630 ventes resultaterne fra årets DM i Håndbryg at blive ophængt på standen.

”Sneakers wannabe” - ALOT Doping. - Lørdag 16.00 –
18.30  I ALOT er indtaget af Sneakers vigtigt før de store løb.
Vi har her lavet en mild IPA med peanuts, mælkechokolade og
karamel, i håbet om at kunne erstatte de faste Sneakers med
et fornuftigt alternativ. 
Producent: Ramshøjs
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA

1856 Truman Crimea Porter - Torsdag 18.00 – 20.30  1856
Truman Crimea Porter er en hyldest til Ron Pattinson. En
typisk London Porter fra det 19. århundrede med brown og
black malt, samt Goldings humle. Den ekstra høje bitterhed –
her ca. 2/3 af originalen – kunne have været pga. øllet skulle
holde hele vejen til Det Sorte Hav i Krimkrigen. Alc. 5,5%  EBC
55  IBU 89 
Producent: Keldling Brew – Keld Ølykke
Type: Stout/porter / Porter
Styrke: 5.5

Asparges Ale - Torsdag 15.00 – 18.00  Når Herslev Bryghus
kan gøre det, så kan en haandbrygger vel også. Her er mit bud
på en øl med asparges. Humlen er nedtonet for at give med
plads til asparges smagen i øllet. Den halm-farvede øl er på
5.2% (På hanen allerede torsdag eftermiddag) 
Producent: Just Beers - Aalborg Håndbryggerlaug
Type: Specialøl / Frugt/grøntsagsøl
Styrke: 5.2

berliner blues - Torsdag 15.00 – 18.00 Ketle soured med
lallemand wildbrew og gæret med us5. En frisk og harmonisk
øl med god balance mellem det syrlige og de friske blåbær 
Producent: Aalborg Håndbryggerlaug - Carsten Gundersen
Type: Syrlig øl / Berliner weisse



Blovstrød Blonde - Torsdag 18.00 – 20.30  Blid og blød som
en let sommerbrise, der favner det hele. Fylden fra malten,
flygtigheden fra humlen, der er tilsat under nedkølingen,
krydderiernes belgiske tricks giver et strejf fra togterne mod
de sydligere himmelstrøg. En blonde hvor der er anvendt en
vild humle fra min have og en anelse Citra til sidst. OG 1070.
FG 1019. EBC 11. IBU 13. ABV 6,8 %. 
Producent: Guldarm Bryg - Martin Pronk Jacobsen
Type: Belgisk ale / Belgisk blond
Styrke: 6.8

Brombær porter - Lørdag 13.30 – 16.00 En behagelig porter
tilsat brombær for en let frugtig smag. Malt: pale ale, roasted
rye, dark crystal og munich I Humle: Jester Gær: WLP041
Pacific ale yeast 
Producent: Sømand & Søn - Anton Bay Andersen
Type: Stout/porter / Sweet stout
Styrke: 6.9

Bryggerlauget Bjórr - El Dorado - Fredag 20.30 – 23.00 El
Dorado betyder på spansk “den forgyldte” og var, ifølge
indianske legender, konge over et rige skabt af det purest
guld. Hver dag lod han sig dække af et fint lag guldstøv og det
var sådan vi mødte ham da vi omsider fandt det
sagnomspundne land. Du vil i den grad føle, at du selv bliver
forgyldt og beriget efter at have smagt disse gyldne dråber.  
Denne øl er brygget på champagnegær og tørhumlet med
Eldorado humlen. Det har givet en blød øl som den trænede
mundskænk vil opdage har noter af vandmelon. Der er en
festlig balance mellem sødme og syre, hvilket afspejler at den
er brygget under åben himmel i den klare vintersol og har
boblede lystigt ind i solnedgangen. 
Producent: Bryggerlauget Bjórr - Talita Heinel
Type: Specialøl / Andre tilsætninger
Styrke: 8.5

Bryggerlauget Bjórr - Gotlieb Humle - Fredag 20.30 – 23.00
Gotlieb Humle: Ulven kommer og den har sit wolf-pack med!
Ulven er tilbage i Danmark og er jaget vildt. Derfor kommer
ulven nu i en ny og fredeligere udgave. Denne øl kommer med
Styrian Wolf fra Slovenien og smager derfor af frugt, blomster
og sommer. Men pas på! Du ved aldrig hvad der gemmer sig
bag masken… 
Producent: Bryggerlauget Bjórr - Kenneth Thrane
Type: Belgisk ale / Saison
Styrke: 8.5

Bryggerlauget Bjórr - Trylle Alf - Fredag 20.30 – 23.00
Trylle Alf finder du på en klapstol lige ved poolkanten. Til
dagligt arbejder den i julemandens værksted, hvor den slaver
med at lave legetøj til forkælet børn. Men i dag er den på en
velfortjent ferie. Imens solen varmer dens trætte krop, tager
den en slurk af en iskold tropisk cocktail. Præcis sådan
smager denne lyse ale. Øllen er en pale ale der er tørhumlet
med Waimea der er en humle fra New Zealand og som
smager af orange citrusfrugter og gran. 
Producent: Bryggerlauget Bjórr - Benjamin Salqvist
Type: Lys ale / Amerikansk pale ale
Styrke: 8.5

Citrus - Torsdag 20.30 – 23.00 Lørdag 11.00 – 13.30 Øllen
har fået sit navn fra den gær der er brugt, og for at holde mig
til det tema, er der tilsat sød appelsinskal, samt humlerne
Lemondrop og Citra under mæskningen. Humlerne er igen
tilsat som First wort hop, samt ved flame out, når kølingen blev
startet. 
Producent: Flemming Dromph
Type: Lys ale / Amerikansk pale ale
Styrke: 4.6

Den bløde dame - Torsdag 15.00 – 18.00 Dame øl findes
ikke, har jeg læst –  men her er mit bud. En klassisk lækker,
blød og let drikkelig Amerikansk Pale ale på 5,8%. Øllet er
tilsat rundhåndede mængder Vic(toria) Secret og Citra som
tørhumle. 
Producent: Aalborg Håndbryggerlaug - Betina Svarrer
Type: Lys ale / Amerikansk pale ale
Styrke: 5.8

Du drikker for lidt Saison - Lørdag 11.00 – 13.30  Belgisk
Saison med et twist Klassisk belgisk saison brygget med
pilsner, pale og hvede malt og humlet med Nelson Sauvin og
Galaxy. Gæren er White labs 566 Belgisk Saison II EBC 11
IBU 60 OG 1056 FG 1010 
Producent: Aalborg Bryglaug - Kim og Didde
Type: Belgisk ale / Saison
Styrke: 5.5

Far From Köln - Torsdag 18.00 – 20.30 Far From Köln er
som navnet beskriver langt fra en rigtig Kölsch. Denne stilart
findes normalt kun i området omkring Köln i Tyskland, men
som med alle små spændende typer er det lige noget for en
håndbrygger at lave. En Kölsch er meget simpelt en Tysk
Pilsner med lidt Hvede og Munic malt som er fermenteret lidt
varmere end man normalt ville gøre, herefter er den lagered
ved lave temperature i en kort periode, resultatet er en pilsner
med mere mund fylde, lidt flere noter fra gæren og en unikhed
der er svær at beskrive. Vores Kölsch her er tilsat Æble most
under fermentionen hvilket giver den lækre noter af æble, lidt
mere skarphed og en smule sødme. 
Producent: SharktorBrewing.dk
Type: Lys ale / Kölsch
Styrke: 4.6

Fifty Fifty - Torsdag 18.00 – 20.30  Fifty Fifty er et
samarbejde mellem SharktorBrewing. dk og Pleasanti Street,
hvor vi hver især har brygget vores egen berliner weisse.
SharktorBrewing. dks berliner weisse er brygget med belgisk
gær på kettle sour metoden, som endetegnes ved at være
syrlig, ren og uden funk og dybere noter i smagen. Den er lav i
alkohol (3 %), hvor imod Pleasanti Streets er højere i alkohol
(6 %) og tilsat norsk kveik gær og lactobacillus bakterier. Efter
at have modnet separat i flere måneder, bliver begge berliner
weisse blendet sammen med danske solbær fra haven, hvor
øllet gennemgår en ny gæring. Tilsammen skaber det en unik,
frugtig og syrlig berliner weisse på 5 %. 
Producent: Pleasanti Street & Sharktor Brewing
Type: Syrlig øl / Berliner weisse
Styrke: 5



Frisk Forår - Lørdag 13.30 – 16.00 Forårs øl, med en dejlig
frisk syrlighed, som hjælper med at slukke tørsten i varmen, og
har et strejf af havtorn. 
Producent: Sømand og Søn Tøseholdet - Lærke
Type: Syrlig øl / Belgisk frugt lambic
Styrke: 5.3

Fruens Imperial Stout - Torsdag 18.00 – 20.30  Manden kom
engang til at skrive på en stout etiket, “endelig en øl jeg kan
have for mig selv”. Indtil da havde konen vrænget lidt på
næsen af hans mørke øl. Men den blev så god, syntes hun, at
hun herefter har udviklet smag for de mørke, endog meget
mørke øl. Så her er en rigtig dameøl. God fyldig smag bagerst
på tungen. Bitterheden kommer fra den indkogte urt (3-4 liter
kogt ind til sirup), og selvfølgelig fra Minstrel, Fuggles og
Willamette, som er tilsat undervejs i kogningen, og til allersidst
under nedkølingen. Der er 9 forskellige slags malte i  – lige fra
det helt sorte over karamelmalte og selvfølgelig rigelige
mængder basismalt. Ja faktisk indeholder denne øl den
maksimale mængde malt, som mit anlæg kan kapere.
Desuden er der tilsat drue- og muscodavosukker. “Naar Øllet
er godt, drikker Manden en Pægl og Konen en Pot. ” OG
1098. FG 1027. EBC 147. IBU 11. ABV 9,4 % 
Producent: Guldarm Bryg - Marianne Pronk Jacobsen
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 9.4

Gammel og Sur - Lørdag 18.30 – 21.00  Gammel og Sur er
en syrlig nøddebrun øl med et strejf af kirsebær. Basen er en
belgisk dubbel hvortil der er tilsat upasteuriseret kirsebær, som
har fået lov til at syrne øllet over et par år. På en bund af malt
er der både en blød pude af mælkesyre samt lidt skarpere
eddikesyre som får munden til at løbe i vand. 
Producent: Thomas Riisbjerg
Type: Syrlig øl / Flamsk rød
Styrke: 8

Herlev Håndbryggerlaug – IPMORRE - Fredag 15.00 –
18.00 Herlev Håndbryggerlaug — Dennis Morre – IPMORRE
IPA med Eldorado, Galaxy og Simcoe i grundurt og tørhumlet
med Mosaic humle EBC 15,7 — IBU 65,7 — ALC. 6,4% 
Producent: Herlev Håndbryggerlaug — Dennis Morre
Type: IPA (India pale ale) / Engelsk IPA
Styrke: 6.4

Herlev Håndbryggerlaug – Sunshine - Fredag 15.00 – 18.00
Herlev Håndbryggerlaug — Tommy Haase – Sunshine
Sunshine er navnet på øllet, en gylden frisk ale brygget på
citrahumle og perle Lemon drop humle EBC 10 — IBU 32 —
ALC. 5,3% 
Producent: Herlev Håndbryggerlaug — Tommy Haase
Type: Lys ale / Amerikansk pale ale
Styrke: 5.3

Herlev Håndbryggerlaug – 500g hindbær per litter - Fredag
18.00 – 20.30 Herlev Håndbryggerlaug – Chresten Jepsen –
500g hindbær per liter, Fruit kettle sour Fruit sour tilsat 500
gram hindbær per liter under lagring. Moderat syre og fokus
på hindbæret. 70% pilsnermalt, 30% hvedemalt. Desuden er
Newzelansk Wai-iti-humle benyttet som aromahumle. EBC
Mørkerød — IBU 0— ALC. 5,5% 
Producent: Herlev Håndbryggerlaug – Chresten Jepsen
Type: Syrlig øl / Belgisk frugt lambic
Styrke: 5.5

Herlev Håndbryggerlaug — Billes Bock - Fredag 15.00 –
18.00 Herlev Håndbryggerlaug — Kim Bille Christensen – Billes
Bock En lys og velhumlet bock, brygget til det danske
sommervejr EBC 18 — IBU 28 — ALC. 7,1% 
Producent: Herlev Håndbryggerlaug — Kim Bille Christensen
Type: Bock / Helles bock/maibock
Styrke: 7.1

Herlev Håndbryggerlaug — Birkesaft øl - Fredag 15.00 –
18.00 Herlev Håndbryggerlaug — Henrik Svendsen – Birkesaft
øl Forårs pilsner lavet på birkesaft der erstatter vandet fra
vandhanen. EBC 11 — IBU 39 — ALC. 4,8% 
Producent: Herlev Håndbryggerlaug — Henrik Svendsen
Type: Lys lager / Moderne lys lager
Styrke: 4.8

Herlev Håndbryggerlaug – Eksperimental Trippel - Fredag
18.00 – 20.30 Herlev Håndbryggerlaug – Kent Brunstedt –
Eksperimental Trippel. Lys gul, stærk Belgisk Ale med milde
malt og humle noter. Øllen er tilsat karamelliseret honning i
anden fermentering, sammen med en anelse knust hvid peber.
EBC 11 — IBU 26 — ALC. 9,2% 
Producent: Herlev Håndbryggerlaug – Kent Brunstedt
Type: Belgisk ale / Lys stærk belgisk ale/Tripel
Styrke: 9.2

Herlev Håndbryggerlaug – Holy Smoke! - Fredag 18.00 –
20.30 Overgæret røgøl med 100% røgmalt og klassisk tysk
humle EBC 8 – IBU 24 – ALC. 4,6% 
Producent: Herlev Håndbryggerlaug – Kim Danø
Type: Specialøl / Andre røg øl
Styrke: 4.6



Herlev Håndbryggerlaug – Januarnat, fadlagret på Thy
Whisky - Fredag 18.00 – 20.30 Herlev Håndbryggerlaug –
Thor Jepsen – Januarnat, fadlagret på Thy Whisky fad En
mørk stout fadlagret på Thy Whisky fad. Desuden noter fra
tilsatte kakaonibs, bourbonvanilje og koldbrygget kaffe, der har
trukket med i øllet inden fadlagringen. Brygget på pilsnermalt,
cara gold og fire mørke malte, som alle bidrager med brændte
og let røgede noter, bakket op af amerikanske bitterhumler.
EBC 100+ — IBU 100+ — ALC. 10%+ 
Producent: Herlev Håndbryggerlaug – Thor Jepsen
Type: Specialøl / Trælagret øl
Styrke: 10

Herlev Håndbryggerlaug — Klokkerhavens IPA IV - Fredag
18.00 – 20.30 Herlev Håndbryggerlaug — Dennis Andersen —
Klokkerhavens IPA IV Lys IPA med noter af citrus og
hyldeblomst. Rund blød og lækker. Gylden lækker IPA der
smager og bringer løfte om sol sommer og meget meget
mere. Pale ale malt er hovedingrediensen sammen med de 7
humler og honning der udgør ingredienserne i denne øl.
 Brygget i Ballerups smukke natur. EBC 20 — IBU 65 — ALC.
6% 
Producent: Herlev Håndbryggerlaug — Dennis Andersen
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6.8

Herlev Håndbryggerlaug – Saison s bedste bryg - Fredag
15.00 – 18.00 Herlev Håndbryggerlaug — Keld Kyllesbech –
Saison s bedste bryg En kompleks og frisk belgisk landøl, med
markant krydret karakter, som overvejende stammer fra
gæren. EBC 26,4 — IBU 19,8 — ALC. 5,5% 
Producent: Herlev Håndbryggerlaug — Keld Kyllesbech
Type: Belgisk ale / Belgisk blond
Styrke: 5.5

Hibiscusfusion - Lørdag 13.30 – 16.00 En hvedeøl som er
blevet fusioneret med hibiscus, som giver øllen syrlig og frisk
karakter og en enestående rød farve, som får en til at mindes
de røde faner 1. maj. Og glem ikke kusinen, HybenHveden…. 
Producent: Sømand og Søn Tøseholdet - Astrid og Malene
Type: Specialøl / Frugt/grøntsagsøl
Styrke: 5.2

Hopzilla - Lørdag 18.30 – 21.00 Hvornår er nok nok , og
hvornår bliver det overkill  , vanvittigt eller for meget af det
gode ? . . jeg ved det ikke, men dette er til dato den mest
humlede øl jeg har brygget  , ikke mindre end 1200gram af de
bedste amerikanske humler er brugt. Til trods for den absurde
mængde humle , er bitterheden holdt  relativt begrænset , men
du får stadig et los i skuffen af humlen.  If you want hops . .
you got it. Alc. 9,3% 12 EBC  100+ IBU 
Producent: Ferslev Bryghus - Søren Kürstein
Type: IPA (India pale ale) / Imperial IPA
Styrke: 9.3

HybenHvede - Lørdag 13.30 – 16.00 En hvedeøl som har fået
tilsat hyben og honning under gæringen, hvilket giver hvedeøl
en frisk karakter og en fin lys farve – nærmest gylden. Og
glem ikke kusinen, Hibiscusfusion…. 
Producent: Sømand og Søn Tøseholdet - Malene og Astrid
Type: Specialøl / Frugt/grøntsagsøl
Styrke: 5.3

I Prefer Ale (IPA) - Fredag 20.30 – 23.00 Vi har lavet en
amerikansk india pale ale “I Prefer Ale (IPA)” og en
amerikansk india pale lager “I Prefer Lager (IPL)” på den
samme urt  baseret på humlerne Columbus, Cascade og Citra,
som både er anvendt i kogning og tørhumling. Den eneste
forskel er, at vi har anvendt en overgær til den ene og en
undergær til den anden. Så det er spændende om Du kan
smage forskel på de to øl. Øllen er en kraftig humlet pale ale,
med markant præg af amerikanske humletyper. Øllen giver en
frisk bitter smag af citrus og har et gyldent tåget look. Der er
anvendt en Fermentis SafAle American (US-05) gær. En øl
som skal smages, hvis man er klar på en bitter oplevelse.
Øllen har et kraftigt og holdbart skum med en medium krop og
karbonering. Alc.  6.6 %, EBC 18, IBU 51 KOM FORBI
HÅNDBRYGGERSTANDEN FREDAG kl. 20:30 – 23:00 TIL
EN TEST, SÅ VI KAN KÅRE DEN BEDSTE! 
Producent: Guldborg’s Brewery
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6.6

I Prefer Lager (IPL) - Fredag 20.30 – 23.00 Vi har lavet en
amerikansk india pale ale “I Prefer Ale (IPA)” og en
amerikansk india pale lager “I Prefer Lager (IPL)” på den
samme urt  baseret på humlerne Columbus, Cascade og Citra,
som både er anvendt i kogning og tørhumling. . Den eneste
forskel er, at vi har anvendt en overgær til den ene og en
undergær til den anden. Så det er spændende om Du kan
smage forskel på de to øl. Øllen er en kraftig humlet pale
lager, med markant præg af amerikanske humletyper. Øllen
giver en frisk bitter smag af citrus og har et gyldent og tåget
look. Der er anvendt en Fermentis SafLager (W-34/70) gær.
En øl som skal smages, hvis man er klar på en bitter
oplevelse. Øllen har et kraftigt og holdbart skum med en
medium krop og karbonering. Alc.  6,3 %, EBC 18, IBU 51
KOM FORBI HÅNDBRYGGERSTANDEN FREDAG kl. 20:30 –
23:00 TIL EN TEST, SÅ VI KAN KÅRE DEN BEDSTE! 
Producent: Guldborg’s Brewery
Type: Lys lager / Moderne lys lager
Styrke: 6.3

Iced Citrus Kölsch - Torsdag 15.00 – 18.00 En læskende let
øl med et hint af citron fra de økologiske citroner og svage
noter af Saaz humlen Brygget på Vienna, Pale Ale, Cara Hell
og Biscuit malte Bitterhumle: Cascade Smags og aroma
humle: Saaz 
Producent: M2R - Ida og Michael
Type: Lys ale / Kölsch
Styrke: 3.34

IDAs søster - Lørdag 16.00 – 18.30  IDAs søster er en sort
IPA, der er brygget med masser af kærlighed og humle. 
Producent: Ramshøjs
Type: IPA (India pale ale) / Black IPA
Styrke: 5.6



Karstens StrongAle - Lørdag 13.30 – 16.00 En god kraftig øl
med brændte noter fra de ristede malte hen ad porter. En god
lang eftersmag med en let bitterhed, som opvejer sødmen fra
malten. Malte er Maris Otter og smule Peated. Der er havre
og byg i brygget, og humlen er Magnum, Saaz og Cascade.
Gæret på Windsor tørgær. 
Producent: Sømand og Søn - Karsten
Type: Mørk ale / Engelsk old
Styrke: 5.9

Kevins Sticke - Lørdag 13.30 – 16.00 Her er en relativ stærk
overgæret øl med inspiration fra Dusseldorf alt bier. Der er en
stærk version der hedder Sticke eller Doppelsticke Det er en
øl der bl. a laves 2 gange om året på Uerige brygværtshus. 
Producent: Sømand og Søn - Kevin
Type: Mørk ale / Altbier
Styrke: 7.7

Kilten - Lørdag 16.00 – 18.30  Kilten er en Brown Ale med
whisky der har ligget og trukket smag af egespåner. 
Producent: Ramshøjs
Type: Mørk ale / Engelsk brown ale
Styrke: 6

Kiwi - Fredag 12.00 – 15.00 God øl 
Producent: Martin Bo Petersen
Type: Specialøl / Frugt/grøntsagsøl

Kriminalhauptkommissar Köster - Fredag 12.00 – 15.00
Tja… navngivning af øl en biatch… Men har du regnet ud
hvorfor den hedder som den gør, så er du sgu’ nok også en af
de gamle drenge. Ganske ligesom denne genganger i mit
hjemmebryggeri. Min version af den klassiske Düsseldorfer
Altbier er uden de store dikkedarer, men alligevel twisted lidt til
den søde og knap så bitre side i forhold til stilartsoplægget.
Letdrikkelig, og dog fyldig med milde chokoladenoter i smagen
og en moderat efterbitterhed. En god lawnmoverøl, som din
mor vil elske Og hvem husker ikke Siegfried Löwitz…? 
Producent: Conrad BrewCo. v/Henrik Riistoft Nygaard
Type: Mørk ale / Altbier
Styrke: 5.2

Mild Brexit - Lørdag 18.30 – 21.00  Typen er light mild ale
som er en klassisk engelsk ale og som var før i tiden ret
almindelig øl i landet. Det er en øl som smager af malt, har lav
alkoholstyrke, lav bitterhed og som skal drikkes frisk. Mild
Brexit er brygget med malttyperne Mild Ale og Crystal. Humlen
er East Kent Goldings og den er gæret med engelsk ale gær. 
Producent: Brannersbryg v/ Matthias Thorolfsson
Type: Lys ale / Engelsk golden ale
Styrke: 4.2

MitSenf - Lørdag 13.30 – 16.00 Mit Senf er 4. version af en
senneps øl. Tidligere version har været lavet over kloster ales
og bock øl. Denne gang er det en dunkel weizen bock der har
fået turen. 250 g. gul sennepsfrø sammen med 500 g. honning
er tilsat under gæringen. Da øllen er gæret langt ned er den
blevet tør i smagen og med en synes jeg selv tydelig senneps
kant. God til en Thuringer Bratwurst…. . mit senf   Pilsner malt,
hvede malt, cara hvede og honning, og gul sennepsfrø WLP
351 – Bavarian Weizen Ale Perle humle – 40 min og 10 min
OG 1072 FG 1010 Alc. 8,1 % 
Producent: Sømand og Søn - Henrik
Type: Specialøl / Andre tilsætninger
Styrke: 8.1

Mohrs Special 3,5% - Lørdag 18.30 – 21.00 En uklar øl med
ristet byg. Øllet er brygget som en pale ale, men tilsat ristet
byg som giver en helt særlig smag til øllet 
Producent: Nordvest Kælderbryg - Mikkel Mohr Madsen Simon
Bang Berner
Type: Specialøl / Andre tilsætninger
Styrke: 3.5

Nattens Gerning - Lørdag 13.30 – 16.00 Nattens Gerning er
en barley Wine på 8,9%, den har en kraftig malt smag med
nogle karmeliserede toner der leder tankerne hen af en porter.
Malt smagen overskygger dog ikke den frugtige og lidt bittre
humle smag der også er til stede i smagsbilledet. Farven på
øllen er af en henførende rød karakter, lidt mørkere end hvad
der er normalt for øl typen. 
Producent: Sømsnd og Søn - Kristian
Type: Stærk øl / Engelsk barley wine
Styrke: 8.9

No ones bigger than Texas - Torsdag 18.00 – 20.30  Hvad
er mere Texas end smoked brisket og pekan pie. No ones
bigger than Texas er en hyldest til den ekstreme amerikanske
stat. Det er en genbrugs øl, forstået på den måde at malten er
blevet genbrugt fra en tidligere bryg, hvor den normalt ville
blive smidt ud. Der er blevet tilsat ahornsirup, pekannød kaffe
og ekstra havre under brygningen for at skabe en oatmeal
stout. Desuden er øllet lagret direkte i fustagen med
pekannødder og egetræ som har ligget i bacon whiskey.
Samlet giver det en røget, ristet, sød og cremet øl på 5 %. No
ones bigger than Texas er ganske enkelt en unik og ekstrem
øl. Skål! 
Producent: Pleasanti Street
Type: Stout/porter / Oatmeal stout
Styrke: 5



NOK - Torsdag 15.00 – 18.00   The provocation Sød  og
Lækker fyldig undergæret, let til medium røget doppelt mash 
hvede øl Tilsat  sølbær for at give en blød og naturlig farve og
en meget diskret, hjemme destilleret gin,  for at give den
perfekte smag. Centennial humle, som er en humle type med
en fin citrus, blomstergtig touch og bitterhed giver denne øl,
sammen med kamel malten den perfekte oplevelse. ( Det er
ikke naturlig for for en 34/70 gær at gære så komlex og stærk
en øl.   Hvorfor det også har være nødvendig at høste en
større mængde gær fra et større bryggeri, hvor den først har
gæret Jomfruhumle. ) Hvornår er det NOK ! EBC 25 IBU 10
OG 1098 FG 1025 
Producent: Aalborg Håndbryggerlaug - Annette og Jakob
Type: Hvedeøl / Weizen/weissbeer
Styrke: 9.9

Old Ginger Bastard - Lørdag 16.00 – 18.30  Milkshake ipa
med gulerod, ingefær og basilikum. Ibu på 40 og alkohol på
ca. 6%. Jeg ved næsten ikke hvad jeg skal sige. Lækkert
cremet ipa hvor kombinationen mellem de forskellige
ingredienser virkelig komplimentere hinanden. . sjov,
spændende og anderledes. 
Producent: Danni Borchmann
Type: Specialøl / Frugt/grøntsagsøl
Styrke: 6

Party like it's 2018! - Lørdag 18.30 – 21.00  Kan du huske
2018? KarenGade Bryghus kan! Sommeren var varm, New
England IPA var stadig lidt ‘in’ og alle håndbrygger lavede
farmhouse øl! Øllen er brygget på en fire-korns-fuld-korns-
cocktail af byg, hvede, havre og rug, har fået et squeeze
Columbus i mæsken og er ikke kogt. Smagen er syrlig og så
frugtig at man skulle tro at den var fuld af frugt – men det er
den ikke. 
Producent: KarensGade Bryghus v. Martin Pedersen
Type: Specialøl / Andre tilsætninger
Styrke: 4.6

Rabbit blood - Fredag 12.00 – 15.00  Øllen er inspireret af en
tjeneres tatovering og en tanke om at gulerødder og humle
smager ens. Derfor er dette Danmarks (måske) sundeste IPA
på 7 % med over 400g humle (Columbus, Mosaic, Citra,
Amarillo og Simcoe). 
Producent: Savl
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 7

Rum aged Pumpkin Ale - Torsdag 20.30 – 23.00  Old Ale
tilsat hokkaido og moskus græskar, lagret 1 år på egetræ
tilsat mørk rom. EBC 45  IBU 32 
Producent: Emil Andersen
Type: Specialøl / Trælagret øl
Styrke: 9.5

Rye'ene Sommer Porter - Frit efter Carsten Holløse -
Torsdag 15.00 – 18.00 En let sommer porter med en let
krydret smag efter rugmalten og ganske svage noter af
humlerne Brygget på Pale Ale, Chokolade, Rug, Roasted,
Crystal og Dark Crystal malte Bitterhumle: Fuggle
Smag/Aroma humle: Perle 
Producent: M2R - Ida og Michael
Type: Stout/porter / Porter
Styrke: 5.55

Salty CaramAle - Torsdag 20.30 – 23.00 I vores søgen efter
nye måder at kombinere øl og spændende ingredienser på, har
vi denne gang taget udgangspunkt i en “Scottish Heavy 70
shillings”, hvor vi har karamelliseret de første par liter af urten
før den blev tilsat kogningen af øllet sammen med en god
portion salt. Og for ikke at skuffe nogens smagsforventning, så
har vi endda ‘tørsaltet’ øllet direkte i fustagen. Så smag endnu
en Lemmings øl… og måske den éne vil følge den anden. 
Producent: LEMMINGS BREW CO.
Type: Mørk ale / Skotsk ale
Styrke: 5.5

Shaft - Torsdag 20.30 – 23.00 Vi har genbesøgt en tidligere
opskrift, men har leget lidt med mængden af tilsætningerne af
Lyles black treacle, Valhrona kakao, lakridsrod samt chipotle.
Oprindelig var det en Imperial stout, men med denne er vi
mere i typen stout. Så smag og se om I kan finde de
forskellige smagsnuancer. 
Producent: Susan Surgey & Flemming Dromph
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 5.5

SlettebjergÆble - Lørdag 13.30 – 16.00 Øllet er brygget som
en klassisk hvedeøl og så har vi tilsat en hjemmelavet æblesaft
få dage inden festivalen. Øllen er brygget med pilsner og
hvede malt, humlet med herbsbrucker og gæret med WB06
tørgær. Øllen har smagsnoter som er sødlige og blomstrende.
Farven er flot rødligt. 
Producent: Sømand og Søn Tøseholdet - Lotte
Type: Specialøl / Frugt/grøntsagsøl
Styrke: 4.7

Sommerens fristelse - Lørdag 16.00 – 18.30  Sommerens
fristelse er en lys belgisk ale, der er brygget med safran og
appelsin. En frisk øl som kan nydes på en varm sommerdag,
efter en hård dags arbejde. 
Producent: Ramshøjs
Type: Belgisk ale / Belgisk blond
Styrke: 5



Sundown 5.7 - Lørdag 16.00 – 18.30 Belgisk Trappist Ale
Tappet d. 17/3-2019 5,71%   Vienna, Cara Red, Havregryn,
Cornflakes, Risskaller, Ahtanum 5,8%, Morgenfruer,
Hyldeblomst, Søde Appelsinskaller, Brown Canesugar, Lys
Sirup, WLP 540 Abbey IV Ale Yeast 
Producent: Kaa Bryg - Rikke Kaa
Type: Belgisk ale / Belgisk Dubbel/Bruin
Styrke: 5.7

Sundown 6.5 - Lørdag 16.00 – 18.30 Belgisk Trappist Ale
Tappet d. 17/3-2019 6,52%   Vienna, Cara Red, Havregryn,
Cornflakes, Risskaller, Ahtanum 5,8%, Morgenfruer,
Hyldeblomst, Søde Appelsinskaller, Brown Canesugar, Lys
Sirup, WLP 550 Belgian Ale Yeast 
Producent: Kaa Bryg - Rikke Kaa
Type: Belgisk ale / Belgisk Dubbel/Bruin
Styrke: 6.5

Sundown 7.6 - Lørdag 16.00 – 18.30 Belgisk Trappist Ale
Tappet d. 17/3-2019 7,61%   Vienna, Cara Red, Havregryn,
Cornflakes, Risskaller, Ahtanum 5,8%, Morgenfruer,
Hyldeblomst, Søde Appelsinskaller, Brown Canesugar, Lys
Sirup, WLP 545 Belgian Strong Ale Yeast 
Producent: Kaa Bryg - Rikke Kaa
Type: Belgisk ale / Belgisk Dubbel/Bruin
Styrke: 7.6

test - tjah…. 
Producent: mig
Type: Lys lager / Moderne lys lager
Styrke: 7

The Norwegian Blues. - Lørdag 16.00 – 18.30  en NEIPA
gæret med Framgarden Kveik fra Norge. Kveiken har den
egenskab, at den kan forgære øllet ved høj temperatur uden at
producere ubehagelige smagsnoder. De frugtige noder som
Kveiken kommer ud med, komplementerer derimod
humlearomaen fra de sene humletilsætninger på bedste vis.
Øllet har ved omstikning til fustage yderligere fået et ordentlig
skud blåbær. The Norwegian Blues er en NEIPA som er 6
dage fra “grain to glass” – så det kan man kalde en frisk øl. 
Producent: Øystein Borud
Type: IPA (India pale ale) / Engelsk IPA

The Silent One - Torsdag 15.00 – 18.00   SMaSH Super
Lækker undergæret pilsner Latehopped  og tørhumlet med
equnox humle, med en medium bitterhed. Med karakter af
Citrus og Tropisk Frugter. Der er er ikke så meget at sige,
andet end den sidder lige i skabet. Go for it! EBC 6 IBU 22
OG 1054 FG 1012 
Producent: Aalborg Bryglaug - Annette og Jakob
Type: Lys lager / Tjekkisk pilsner
Styrke: 5.5

Tjek den ud - Lørdag 11.00 – 13.30 Klassisk tjekkisk pilsner
brygget med pilsner og munich malt og med magnum som
bitterhunle og saaz som smags- og aromahumle. Gæren er
SafLager W-34/70. EBC 10 IBU 29 OG 1054 FG 1010 
Producent: Aalborg Bryglaug - Kim og Didde
Type: Lys lager / Tjekkisk pilsner
Styrke: 5.5

Tutti FUCKING Fruity - Torsdag 18.00 – 20.30 Tutti
FUCKING Fruity er en New England IPA, de er skide populære
for tiden og med en god årsag, de er flydende humle juice.
Elsker du humlede øl og synes dem i butikkerne er lige lidt for
bitre så er denne øl type din vådeste drøm. Vores her er tilsat
Mango som giver en ekstra blødhed til øllen, frisker den op
med frugt juiciness og fremhæver de lækre humler Galaxy,
Motueka og Amarillo. Din næse bliver mødt af noter af Citrus,
Stenfrugt og selvfølgelig Mango. Tyk Hazy flydende kærlighed
på glas. 
Producent: SharktorBrewing.dk
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 5.6

Uncle Sams Evil Twin - Fredag 20.30 – 23.00  En frisk og
frugtig pale ale med let bitterhed og god malt fylde. Friske
noter af citrus og frugt. i både smag og aroma. øllen er
whirlpoolet og tørhumlet med Citra og Amarillo humler IBU: 41,
alc. 5.9% 
Producent: D'nA Brew - Arvid Martin
Type: Lys ale / Amerikansk pale ale
Styrke: 5.9

Walnut's Brown IPA - Torsdag 18.00 – 20.30  Walnut’s
Brown IPA er en noget mørkere version af den amerikanske
stilart Brown IPA og med tilsat valnød. Chokolade-malt og
valnød kan forhåbentligt findes i øllet, som ellers byder på
typiske IPA humler (Amarillo, Mosaic, Citra), samt lidt blomt
(Goldings) og græs (hjemmedyrket Centennial).   Alc. 6,7% 
EBC 49  IBU 48 
Producent: Keldling Brew – Keld Ølykke
Type: IPA (India pale ale) / Black IPA
Styrke: 6.7

Winther Darkness - Torsdag 15.00 – 18.00 Winther Darkness
er en Belgisk dubbel i den mørke ende. Den er rund, harmonisk
og fyldig. Gæret på en NIPA gær for at frembringe flere
krydder- og frugt noter. Perfekt til en vinteraften foran
brændeovnen. 
Producent: Aalborg håndbryggerlaug - Charlotte Winther
Type: Belgisk ale / Belgisk Dubbel/Bruin
Styrke: 8

Wojito 5% - Lørdag 18.30 – 21.00 En helt klassisk hvedeøl
tilsat lime og mynte for at give et frisk pust. 
Producent: Nordvest Kælderbryg - Mikkel Mohr Madsen Simon
Bang Berner
Type: Specialøl / Frugt/grøntsagsøl
Styrke: 5



Wort From Beneath - Lørdag 18.30 – 21.00 En herlig
kompleks dobbeltmæsket stout med whisky & egetræ Øllen
har en særdeles tyk og kraftig mundfylde , noter af vaninlie ,
kaffe og rosiner,  hvorefter whiskyen , sammen med de mange
mørkristede malte giver sig til kende. Alc. 10,5% 170 EBC 103
IBU 
Producent: Ferslev Bryghus - Søren Kürstein
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 10.5

A-15 Lyngbeer
Lyngbeer er et lille eksperimenterende lokalt bryggeri, som bryggede første batch i slutningen af 2018. Med en
tankkapacitet på 1.000 liter er den producerede mængde begrænset, men det er lige omvendt med
ambitionerne. For lige så lille, som kapaciteten er, lige så stor er kærligheden til øl og lysten til at
eksperimentere i jagten på en fuldendt IPA eller en perfekt balanceret kettle sour. Er vi så der nu? Sikkert
ikke, så vi fortsætter jagten, men kom forbi, smag og vurder selv! Og ja, Lyngbeer brygger og tapper
selvfølgelig i Lyngby!

Bear Can Heal A Man - Session IPA - Session IPA med
Simcoe, Motueka og Mosaic 
Producent: Lyngbeer
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 4.6

Blackcurrant Kettle Sour - Kettle sour med solbær 
Producent: Lyngbeer
Type: Syrlig øl / Berliner weisse
Styrke: 3.5

Brett Saison - Saison med Brettanomyces 
Producent: Lyngbeer
Type: Belgisk ale / Saison
Styrke: 7.9

Hop Couture - NEIPA - Dobbelt koldhumlet New England IPA
med Citra, Mandarina Bavaria og El Dorado 
Producent: Lyngbeer
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 5.2

iPA! - New England IPA med Simcoe og Mosaic 
Producent: Lyngbeer
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6.3

Lyngby Rodeo - Oatmeal stout w/ coffee and lactose -
Havre Stout med Kaffe, Laktose og Lactol 
Producent: Lyngbeer
Type: Stout/porter / Oatmeal stout
Styrke: 4.7

Mixed fermentation Dark Cherry Sour - Mixed fermentation
Dark Ale med sure kirsebær 
Producent: Lyngbeer
Type: Syrlig øl / 
Styrke: 6.5

Rabarbergrisen - Rhubarb Brett Grisette - Grisette med
Brettanomyces og Rabarber 
Producent: Lyngbeer
Type: Belgisk ale / Saison
Styrke: 3.5

A-17 To Øl CPH
Da To Øl blev grundlagt, var vi trætte af at tudsegamle bryggerier dominerede markedet kun på grund af
deres alder. Men alder forgår; det gør ikke nødvendigvis øllet bedre. I stedet vil vi forynge øl! Hos To Øl
brygger vi moderne øl. Vores mål er at provokere og flytte grænserne for opfattelsen af øl samtidig med at vi
har det sjovt. I takt med at vi er vokset og blevet bedre, har øldrikkerne fulgt trop og åbenbaret os at voksne i
alle aldre sætter pris på kvaliteten og variationen i det vi laver hos To Øl.

2200 - BRUS’ Bday IPA. Festivalens nok friskeste øl 
Producent: TO ØL CPH
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6.8

Das Kölsch - Let Kölsch 
Producent: TO ØL CPH
Type: Lys ale / Kölsch
Styrke: 4.5

Das Sticke -   
Producent: To Øl CPH x Mikkeller
Type: Mørk ale / Altbier
Styrke: 6.8

Der Maibock -   
Producent: To Øl CPH
Type: Bock / Helles bock/maibock
Styrke: 7.8



Goliat BA -   
Producent: To Øl CPH
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 9.6

House Of Pale - Super frisk og juicy NE IPA 
Producent: TO ØL CPH
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 5.6

LightSaviour -   
Producent: To Øl CPH
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 3.2

Oakeley Doakely -   
Producent: To Øl CPH
Type: Belgisk ale / Mørk stærk belgisk ale
Styrke: 5

The Boss' Boss - The Bigger Boss 
Producent: To Øl CPH
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 7

Who Lives In A Pineapple -   
Producent: To Øl CPH
Type: Syrlig øl / Berliner weisse
Styrke: 3.3

A-18 Prima Beer & Wine
Prima Beer & Wine importerer special øl fra store dele af verden. Dette giver et varieret og bredt sortiment
indenfor øllets verden. Vi distribuerer også øl fra gode udvalgte danske bryggerier.

Abbaye des Rocs Blanche des Honnelles - Abbaye des
Rocs Blanche des Honnelles, klasse belgisk wit med en smule
ingefær og appelsin skal. 
Producent: 
Type: Hvedeøl / Belgisk wit
Styrke: 6

Abbaye des Rocs Brune - Abbaye des Rocs Brune. Top 50
på ratebeer over de bedste belgiske øl. Brygget med belgisk
humle og gær. Uden brug af sukker 
Producent: 
Type: Belgisk ale / Mørk stærk belgisk ale
Styrke: 9

Abbaye des Rocs Grand Cru - Abbaye des Rocs Grand Cru,
special belgium Brown ale, Top 50 på ratebeer over de bedste
belgiske øl. 
Producent: 
Type: Belgisk ale / Mørk stærk belgisk ale
Styrke: 9.5

Abbaye des Rocs Montagnarde - Bryggeriets første øl som
kom til på et vædemål mellem grundlæggeren Jean Pierre og
hans svigefar Eloir. 
Producent: 
Type: Belgisk ale / Mørk stærk belgisk ale
Styrke: 9

Alaryk Blanche - This fruity wheat beer is naturally hazy, it is
brewed in the spirit of Bavarian wheat beers, by
top fermentation and is un-pasteurised. You will appreciate its
citrus fruit, spice and banana notes with its light frothy foam. 
Producent: 
Type: Hvedeøl / Belgisk wit
Styrke: 4.5

Alaryk Brune - Alaryk Brune.  This beer with deep dark robe
delivers roasted, licorice and caramel notes, its bitterness and
strength are well balanced. It is brewed in the tradition of
bières-de-garde, in top fermentation and unpasteurised. World
Gold Medal Brussels Beer Challenge 2017 France Winner
Gold World Beer Awards 2017 World Bronze Design World
Beer Awards 2017 
Producent: 
Type: Belgisk ale / Belgisk Dubbel/Bruin
Styrke: 8

Alaryk Double Blonde - Alaryk Double Blonde.  This beer,
brewed in the Belgian tradition, is a double fermentation, which
gives it spicy, dried apricot flavour and bitterness that blends
perfectly with its mild sweetness. 
Producent: 
Type: Belgisk ale / Belgisk blond
Styrke: 7

Alaryk India Pale Ale - Alaryk India Pale Ale. This highly
hoppy beer has notes of citrus, floral flavours and a refreshing
bitterness. It is respectfully brewed following the British
brewing tradition, processed by top fermentation and
unpasteurised. 
Producent: 
Type: IPA (India pale ale) / Engelsk IPA
Styrke: 6

Amigos, Tequila flavoured Beer - Amigos, Tequila flavoured
Beer. Forfriskende øl som kalder på solskin og festligheder. 
Producent: 
Type: Specialøl / Andre tilsætninger
Styrke: 5.1

Bellot Cidre de Cru Brut - Bellot Cidre de Cru Brut. Lækker
Cidre fra Champagne distrektet. Det skal prøves. 
Producent: 
Type: / 
Styrke: 5



Bellot Cidre de Cru Doux - Bellot Cidre de Cru Doux. Lækker
Cidre fra Champagne distrektet. Med en anelse sødme 
Producent: 
Type: / 
Styrke: 2.5

Birrificio Della Granda Alchemy - When the beer meets
wine… The meeting was a complete success, between wine
and beer, reached by putting together mash of aromatic
grapes to hops and malt. A wonderful recipe “scaldacuore”, to
give new paths to challenging dishes nights border.  Amber
beer, brewed with aromatic muscat grapes. Awesome heart
heater for exciting moments and unexpected companion to
important dishes 
Producent: Birrificio Della Granda
Type: Specialøl / Frugt/grøntsagsøl
Styrke: 9

Birrificio Della Granda Alternative IPA - FRUIT’n’JUICY IPA
Juicy piedmont peaches and fruity american hops dominate the
aroma of this out of the box IPA. A smo oth and aromatic
explosion! 
Producent: Birrificio Della Granda
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6.6

Birrificio Della Granda Black Hop Sun - Black, dry and bitter
as a cutting blade!Anger to be disposed of? A glass of this
bitter beer, dry, black as a nightmare and sharp as a blade.
And everything passes.  he contrast between the malty notes
of a Stout, and the scent of a PAH becomes a great aromatic
complexity 
Producent: Birrificio Della Granda
Type: IPA (India pale ale) / Black IPA
Styrke: 7

Birrificio Della Granda Danger - In a deep black the notes of
cocoa, coffee and vanilla resound implacably. The Danger is
the sumptuous tribute to the beers brewed by the British
Empire for the Zar of Russia. Intense and structured, it has a
complex aroma and is enriched with cocoa beans, coffee and
vanilla. The body is full and velvety 
Producent: Birrificio Della Granda
Type: Stærk øl / Imperial stout
Styrke: 10

Birrificio Della Granda Enfasi - OUR IDEA OF SAISON: A
STRICKING EXPERIENCE OF MODERN FRESHNESS.
FERMENTED BEYOND THE LIMITS OF MINDFULNESS, IT
DELIVERS AN AMAZING AROMA ALONG WITH ITS
SUPERIOR DRINKABILITY. BEER BREWED WITH
GINEPRO BAGS, LEMON PEEL AND MAIS “PIGNOLETTO”
AUTOCHTHONOUS OF VALGRANA (CUNEO-ITALY). 
Producent: Birrificio Della Granda
Type: Belgisk ale / Saison
Styrke: 6.7

Birrificio Della Granda Esenziale - Did not yet exist, the beer
of the day: one to bring along all night, maybe in the company
of friends, waiting for the sunrise somewhere. Not tired, not
binding and does not askanything in return.  blonde, light and
intense aroma of hops 
Producent: Birrificio Della Granda
Type: Lys ale / Amerikansk pale ale
Styrke: 4.7

Birrificio Della Granda Johnny Fog - Meditation beer
BAROLO WINE BARREL AGED BARLEY WINE The most
magnificent of beer styles takes a long maturation in Barolo
wine barrels, giving life to our most ambitious beer. The scent
is powerful and uncompromising and prepares to the full body
and satisfying and complex flavor. JF is available in small
quantities, while supplies last 
Producent: Birrificio Della Granda
Type: Stærk øl / Amerikansk barley wine
Styrke: 12.5

Birrificio della Granda Klöe - top fermented beer, light,
simple, balanced and very drinkable 
Producent: Birrificio della Granda
Type: Lys ale / Kölsch
Styrke: 4.7

Birrificio Della Granda lips GOSE - It’s called LIPS, Italian
Gose, the tenth beer to enter the catalog of the Brewery of
Granda, a young and ambitious idea game business in 2011
from Lagnasco in the province of Cuneo, and today came on
the threshold 4000Hl products each year, following a trend of
growth for many awesome ways.  The slightly salty taste joins
the citrus scent and a sour note . The result is a fruity and
extraordinarily refreshing character 
Producent: Birrificio Della Granda
Type: Syrlig øl / Berliner weisse
Styrke: 4.3

Birrificio Della Granda Missis - Just the way you are: the
perfect companion in moments of relaxation. To totally
immerse yourself in a reading or music, creating the perfect
mood.  Inspired to beers that the British Empire exported to its
colonies. Strongly hopped and intense 
Producent: Birrificio Della Granda
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 5.5

Birrificio Della Granda Passion - It is always good,
anywhere: as an aperitif in the center, the lake, the sea, in the
hills, in the mountains. Or more simply at home, in the room:
what, you choose it.  White beer with a delicate aroma: rye
makes it silky 
Producent: Birrificio Della Granda
Type: Hvedeøl / Belgisk wit
Styrke: 4.7



Birrificio Della Granda Pulp - The fruity aroma of apricots
prepares to slightly acidic taste of a wheat beer freely inspired
by the Berliner Weisse, but by the character all Italian 
Producent: Birrificio Della Granda
Type: Syrlig øl / Berliner weisse
Styrke: 4.7

Birrificio Della Granda Sirena White IPA - Here you need
character, mind you. It’s the perfect beer for a day of tough
ones, to remind everyone (yourself first), which can bend, no,
you can not do it.  A white beer, hopped like an IPA. Seductive
and misleading 
Producent: Birrificio Della Granda
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6.5

Birrificio Della Granda Xtra IPA - Here you need character,
mind you. It’s the perfect beer for a day of tough ones, to
remind everyone (yourself first), which can bend, no, you can
not do it.  an explosion of fragrance for a very special beer: all
the hops that you never dared to ask. 
Producent: Birrificio Della Granda
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 7

Enigma Black Fuel - 
Producent: Enigma
Type: Belgisk ale / Mørk stærk belgisk ale
Styrke: 9.5

Enigma Lupulin Monster IPA - Lupulin Monster Blond IPA of
7% Alc. vol. (45 IBU).   Smell of tropical fruit from dry-hopping
with 5 hop varieties. Bitter onset in taste and light bitter
aftertaste.   Nice balance in hop bitterness, Belgian IPA style
beer. 
Producent: 
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 7

Enigma Ragnaröck Blond - Enigma Ragnaröck Blond,
frugrig, citrusagtig med lidt sødme. Brugget med Mosaic og
Citra 
Producent: 
Type: Belgisk ale / Belgisk blond
Styrke: 5.5

Enigma Tamera Tripel - Enigma Tamera Tripel er brygget
med Citra hvilket giver den en frugtrig og citrusagtig karakter 
Producent: 
Type: Belgisk ale / Lys stærk belgisk ale/Tripel
Styrke: 9

Franklin & Sons Gingerbeer - Franklin & Sons Gingerbeer,
læskende og lækker Gingerbeer. Brygget som en original
Gingerbeer, hvorefter alkoholer er taget ud. Fik 2 stjerner på
Great Taste hvor de smager produkterne blindt. 
Producent: 
Type: Specialøl / Krydret øl

Lindemans Apple - A fruit beer with a nice balance between
the sweetness of red apples, the freshness of green apples
and the sour-sweet character of lambic. The first taste is sharp
and full-bodied, but then the sweet cider notes give way to a
balance between a slightly sweet-sour taste. 
Producent: Lindemans
Type: Syrlig øl / Belgisk frugt lambic
Styrke: 3.5

Lindemans Casis - Lindemans Casis 3,5 % alk. er en dejlig øl
med smag af Solbær. Forfriskende og tilpas sød 
Producent: 
Type: Syrlig øl / Belgisk frugt lambic
Styrke: 3.5

Lindemans Cassis - The blackcurrant aromas prevail over all
the other scents. It tastes very sweet on the palate with a
good acidity and a bold taste of blackcurrants, resulting in a
dry woody note. 
Producent: Lindemans
Type: Syrlig øl / Belgisk frugt lambic
Styrke: 3.5

Lindemans Cuvée René Oude Kriek - Beer with a pure
cherry flavour that is fresh and pleasantly tart, with a masterful
sour-sweet balance. The sweet-sour attack of the stone
tannins turns into a sour-sweet finish that lingers for some
time. The perfect balance between its sourness and the
sweetness of the cherries makes this a refreshing aperitif. 
Producent: Lindemans
Type: Syrlig øl / Gueuze lambic
Styrke: 7

Lindemans Framboises - Lindemans Framboises, lækker
frugtøl med smag af hindbær, lidt syrlig men samtidig
behagelig sød. 
Producent: 
Type: Syrlig øl / Belgisk frugt lambic
Styrke: 2.5

Lindemans Kriek - Lindemans Kriek, frugtøl med smag a
kirsebær. En sødmefuld øl som er god til desserter og alene. 
Producent: 
Type: Syrlig øl / Belgisk frugt lambic
Styrke: 3.5



Lindemans Pecherese - Lindemans Pecherese, frugtøl med
fersken smag. Forfriskende og en god aperitif. 
Producent: 
Type: Syrlig øl / Belgisk frugt lambic
Styrke: 2.5

Poperings Hommel Bier - This golden ale has a dense white
head that invites you to lean in and discover the fragrance of
green aromatic hops, yeast and mild fruity notes. A full and
refreshing palate shifts to mild citrus, orange and grapefruit, in
combination with the hops. The sweet honeyed finish combines
a slightly spicy flavor of cumin, ending with a nice  kick of hops.
Producent: Leroy
Type: Belgisk ale / Belgisk blond
Styrke: 7.5

Poperings Hommel Bier Dry Hop - While our Hommel Dry
Hopped is similar to the more traditional variety, the dry
hopping adds a unique hop flavour, which you can only obtain
with hops from Poperinge. The additional hint of green grass
and spring flowers strikes a different balance between the
various flavours of this beer, resulting in more pronounced
bitterness. 
Producent: Leroy
Type: IPA (India pale ale) / Engelsk IPA
Styrke: 7.5

Primator Chipper, Weizen med Grapefruit - Primator
Chipper, Weizen med Grapefruit.  CHIPPER er en forfriskende
øl med en karakteristisk frugtagtig smag og en behagelig bitter
aroma af pink grapefrugt, som understreger hvedeøllets. 
Producent: 
Type: Specialøl / Frugt/grøntsagsøl
Styrke: 2

Primator Double 24, Doppeltbock - Primator Double 24,
Doppeltbock.  Øllet udfordrer alle sanserne og leverer en fyldig
smag af noget helt ekstraordinært og spændende. 
Producent: 
Type: Bock / Doppelbock
Styrke: 10.5

Primator English Pale Ale - Primator English Pale Ale, gylden
og engelsk inspireret pale ale. 
Producent: 
Type: Lys ale / Engelsk strong bitter/Engelsk pale ale
Styrke: 5

Primator India Pale Ale - Primator India Pale Ale. Vinder af
bedst til Prisen i Whisky & Rom Magasinet hvor 61 Ipa’er blev
blindsmagt. Øllet er brygget med 8 forskellige amerikanske
humler 
Producent: 
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6.5

Primator Irish Stout - Primator Irish Stout. Fyldigog ligetil
stout, der har lidt kaffe smag og er blød og afrundet.
Opskriften er fra et irsk bryggeri, kan du smage det? 
Producent: 
Type: Stout/porter / Dry stout
Styrke: 4.7

Primator Premium Dark Lager - Primator Premium Dark
Lager, Gold Winner WBA. Ligetil og fyldig mørk Tjekkisk
lagerøl.   
Producent: 
Type: Mørk lager / Mørk tjekkisk lager
Styrke: 4.5

Primator Premium Lager - Primator Premium Lager, Gold
Winner WBA. Sådan skal en lager øl smage, det bliver ikke
meget bedre. 
Producent: 
Type: Lys lager / Tjekkisk pilsner
Styrke: 5

Watou Cuvee - Cuvée Watou has a pleasant golden-blonde
colour with a full, creamy head, which is enhanced even more
by the tulip shape of the glass. The attack is characterised by
mild, none too bitter fruit flavours, gradually edging towards a
light citrus and orange finish. 
Producent: Watou
Type: Belgisk ale / Lys stærk belgisk ale/Tripel
Styrke: 8

Watou Wit - This thirst-quencher opens with aromatic notes of
coriander, followed by the flavour of fresh citrus and mild
orange, with hints of wheat. This is followed by spicy and
herbal notes and fresh hops with a slightly sour body.   
Producent: Watou
Type: Hvedeøl / Belgisk wit
Styrke: 5

Windswept Bear Oak aged - A barrel aged, velvety smooth,
pitch black Russian Imperial Stout, rich in bitter chocolate and
espresso flavours. A truly majestic ale! 
Producent: Windswept
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 10.5

Windswept Blonde - A light, refreshing session ale with citrus
notes and a crisp bitter finish 
Producent: Windswept
Type: Lys ale / Engelsk golden ale
Styrke: 4



Windswept Clavie - Expect aromas of dark sugar and stone
fruits. Deliciously balanced and smooth on the mouth with a
warming lingering smoky finish.   Available December to
March. 
Producent: Windswept
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 5.5

Windswept Coffee Porter - Our first collab is a deliciously
smooth full-bodied COFFEE PORTER in collaboration with the
Speyside Coffee Roasting Co.   With a double hit of coarse
ground coffee, this beer has been brewed to deliver rich coffee
aromas and flavour, complemented by chocolate and malty
sweetness. 
Producent: Windswept
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 5.6

Windswept Hurricane - A tropical fruit salad of a beer! Enjoy
pineapple, mango and tangerine on the nose, and ripe stone
fruits on taste; Hurricane is a big, smooth, fruity IPA, with a
gentle lingering bitterness 
Producent: Windswept
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 4.5

Windswept Tornado - Crafted with a robust malt character to
compliment the tropical fruit and resinous pine of the Citra hop.
  Open a bottle of Tornado and get blown away by the natural
power of the Citra hop. 
Producent: Windswept
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6.7

Windswept Typhoon - Refreshing citrus flavours with lots of
mandarin, this is a light, delicious, moreish IPA.   Discover the
way to Amarillo, the modern classic American IPA hop. 
Producent: Windswept
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6.2

Windswept Wolf - A dark and powerful brew named after the
Wolf of Badennoch, infamous for burning down Elgin cathedral
in 1390.   Enjoy by a roaring fire 
Producent: Windswept
Type: Mørk ale / Skotsk stærk ale/wee heavy
Styrke: 6

Windswept Wolf of Glen Moray - Matured in a Glen Moray
whisky cask, the Wolf takes on subtle whisky aromas and
smooth dark malt flavours of chocolate, coffee and burnt toffee
giving way to mellow vanilla notes and gentle whisky warmth 
Producent: Windswept
Type: Mørk ale / Skotsk stærk ale/wee heavy
Styrke: 9.2

Windswept Wolf of Glen Moray Port cask - Aged in a port
cask used by Glen Moray to create their Port Cask Finish
Whisky, the Wolf has matured with plump summer fruits on the
nose, fruit flavours through the dark chocolate malt and a
refined warm finish 
Producent: Windswept
Type: Mørk ale / Skotsk stærk ale/wee heavy
Styrke: 9

A-18 Grauballe Bryghus
Bryghuset fra Silkeborg er stiftet i 2002 og dermed et af de ældre mikrobryghuse i Danmark. Over årene er det
blevet til adskillige præmieringer for et bredt udvalg af bryghusets specialøl, med Honey Gold som bryghusets
mest kendte og præmierede øl. Seneste skud på stammen er bryghusets specialøl, Dannebrog 800, som er
udviklet i samarbejde med Danmarks-Samfundet i anledning af Dannebrogs 800 års fødselsdag i 2019. Denne
specialøl leveres bredt over hele Danmark og har fået masser af positive tilkendegivelser. Med denne
distribution anser bryghuset sig en leverandør med stærk lokal forankring, men hvor der leveres bredt over
hele Danmark.

A-23 Pistonhead
Pistonhead er en serie af øl fra Brutal Brewing i Sverige. Øllene er meget inspireret af det amerikanske
marked, med mere smag, bitterhed og et skarpt udtryk. De fokusere på smag og kvalitet og øllene er alle
traditionelle typer, men med deres helt eget tvist og smag!  

Flat Tire - Den sejeste dåseøl. En super frisk og lækker
tørhumlet pilsner. Afbalanceret og fyldig krop og en let
bitterhed. De amerikanske humlesorter Centennial og Mosaic
giver øllen en frisk blomstret duft og smag. 
Producent: Pistonhead
Type: Lys lager / Moderne lys lager
Styrke: 4.5

Full Amber - En meget amerikansk inspireret ravfarvet
Pilsener med god styrke. God krop fra den noget mørkere
malt og meget frugtig aroma fra den amerikanske og tyske
humle. En fræk tolkning af en dansk Classic 
Producent: Pistonhead
Type: Mørk lager / Moderne mørk lager
Styrke: 6



Haze Lager - En super sprød ufiltreret pilsner med fuld drøn
på. Masser af krop fra malt og lækker fin humle profil! 
Producent: Pistonhead
Type: Lys lager / Moderne lys lager
Styrke: 5.1

Kustom Lager - En økologisk udgave af kustom lager som
hertil er lavet på den amerikanske humle Cascade som giver
øllen lidt mere kant end den traditionelle. Hertil kan dåsen lyse i
mørke hvis udsat for lys… 
Producent: Pistonhead
Type: Lys lager / Moderne lys lager
Styrke: 4.9

A-24 Premium Beers Sweden
We are a beer distribution company based Malmö, Sweden. We represent several of the currently most
interesting breweries in Europe. In one of Scandinavia’s most exiting portfolios, you will find beers from
France, Spain, Italy, Germany, Belgium, Sweden and Czech Republic.     

Amorena - Barrel-aged gourmet Imperial Stout with a vibrant
raspberry character     
Producent: La Debauche
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 14

Aupa Tovarisch - Russian Imperial Stout Malts: Pale, Munich,
Caraamber, Roasted B, Carafa III, Avena Hops: Columbus 
Producent: Laugar
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 12

Baltic Porter - Cognac barrel aged porter 
Producent: La Debauche
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 10

Big Boy -  Sweet, spicy, chili-infused Imperial Stout 
Producent: La Debauche
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 12

Black Ale India Stout - Gourmet stout with rich coffee and
liquorice flavours 
Producent: La Debauche
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 8

Black Philip - Imperial Black Brett (barrel aged 18 months) 
Producent: La Debauche
Type: Specialøl / Trælagret øl
Styrke: 10

Blue Edith - Light, fruity Porter with raspberry and Hawaiian
black salt 
Producent: La Debauche
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 5.5

Bright Light - Collaboration with La Pirata (Suria) Maltss:
Wheat, Oats Hops: Columbus, Equinox (CRYO), Simcoe
(CRYO) 
Producent: Hazy IPA
Type: Specialøl / Andre tilsætninger
Styrke: 6.2

Cherry Leader - A spectacular imperial sour with fresh
morello cherries  
Producent: La Debauche
Type: Syrlig øl / Berliner weisse
Styrke: 10

Cognac Barrel - Robust, warming Cognac barrel-aged Barley
Wine (18 months) 
Producent: La Debauche
Type: Specialøl / Trælagret øl
Styrke: 9.5

Comtesse Bathory - Imperial Braggot 
Producent: La Debauche
Type: Specialøl / 
Styrke: 14

Final Gravity - Brut India Pale Lager super dry hoppy power.
With Chinook, Warrior and Mittlefruh hops.   
Producent: La Quince
Type: Specialøl / Andre tilsætninger
Styrke: 7

Freakaboo - A vanilla and Marshmallow stout. We have 100
kg of marshmallow in every 1000l batch – it’s delicious! 
Producent: La Debauche
Type: Stout/porter / Sweet stout
Styrke: 8

Hamabost -  Collaboration between La Quince and Naparbier 
10 hops: amarillo, citra, mosaic, cascade, simcoe, centennial,
ahtanum, columbus, polaris y mandarina. 
Producent: La Quince
Type: IPA (India pale ale) / Imperial IPA
Styrke: 9

Hazy Diamond - A wonderful passion fruit sour 
Producent: La Debauche
Type: Syrlig øl / Berliner weisse
Styrke: 5

Heroes west cost DIPA - DDH of Simcoe, Mosaic, Summit
and Chinook Hop. For hop lovers! 
Producent: La Quince
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 8



Insomnie - A super-smooth Russian Imperial Stout brewed
with smooth coconut and sweet maple syrup. 
Producent: La Debauche
Type: Stout/porter / Sweet stout
Styrke: 13

IPA #8 - Hops: Simcoe, citra and El dorado Malt: Maris Otter,
extra pale and munich 
Producent: Dougall's
Type: IPA (India pale ale) / Engelsk IPA
Styrke: 6

Mango Rising - La Débauche and King Pin collaboration.
Piquant Sour Ale brewed with mango and Tabasco peppers 
Producent: La Debauche
Type: Syrlig øl / Berliner weisse
Styrke: 4.5

Murrusa - Milkshake IPA, Malts: Pils, Wheat, Oats Hops:
Columbus, Equinox 
Producent: Laugar
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6.2

Nuclear Winter - Barley wine with brett (barrel aged 18
months) 
Producent: La Debauche
Type: Specialøl / Trælagret øl
Styrke: 16

Organic - Organic, unpasteurised and unfiltered IPA 
Producent: Dougall's
Type: IPA (India pale ale) / Engelsk IPA
Styrke: 6.2

Orginal Gravity - Double IPA with double Dry Hopped Simcoe
and Warrior 
Producent: La Quince
Type: IPA (India pale ale) / Imperial IPA
Styrke: 8.5

Pecan nuts black velvet - Packed with pecan nuts 
Producent: La Quince
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 9.5

Pimp my IPA - Imperial / Double IPA   
Producent: La Debauche
Type: IPA (India pale ale) / Imperial IPA
Styrke: 11

Rage - Chili Imperial Baltic Porter with Fatalii African Chili.
Collab with Browar Widawa 
Producent: La Quince
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 12.5

Red Smoothie - Collab with AZIMUT from Bordeaux (France).
Sour with crazy amounts of Red Fruit (200kg) + Orange,
Banana and Beetroot. r 
Producent: La Quince
Type: Syrlig øl / Belgisk frugt lambic
Styrke: 4.5

Sabrosura - Collab with DOK BREWING CO (Belgium). A
Black IPA with chile guajillo (fruity not too spicy) and mango.
With Centennial, Chinook and Merkur hops. 
Producent: La Quince
Type: IPA (India pale ale) / Black IPA
Styrke: 8

Superbia - A super fresh and fruity DDH NEIPA 
Producent: La Debauche
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 4.5

Thai Cargo - Thai Cargo is a Rice Imperial Stout brewed with
rice! … with  * coconut * lime * galanga * turmeric *
lemongrass * green pepper 
Producent: Thai Cargo is a Rice Imperial Stout brewed with
rice!
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 11

Vanilla Black velvet -  The vanilla flavour, from Madagascar
beans, stands out above roasted, cocoa and coffee notes 
Producent: La Quince
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 9.5

Vintage Régalade - A sensational Sour Ale assemblage with
ripe fruit, and wild, woody flavours 
Producent: La Debauche
Type: Syrlig øl / Flamsk Brun/Oud bruin
Styrke: 8



A-25 Brutal Brewing
Uanset hvilken type øl, du er mest til, har Brutal Brewing en variant, der kan mere end tilfredsstille.
Pistonhead Kustom Lager (øko) er en flot lys lager med en lækker fyldighed og sødme. Den har en god
balance mellem bitterhed og fyldig maltsmag og et tvist af citron, grapefrugt og melon. Pistonhead Full Amber
er en amber lager især kendetegnet ved sin flotte rav-farve. Øllen har en god styrke fra mørk malt i samspil
med frugtige smage fra humlerne. Du kan også gå med Cirrus the Cloudy Lager, som er en økologisk ufiltreret
øl med en dejlig mild bitterhed og frugtige toner fra citrus og grapefrugt, som tilsammen giver en kraftig,
lækker duft og smag.   En populær variant fra Brutal Brewing er Tail of a Whale øllen, der er brygget som
traditionelle tyske hvedeøl. Den har en fantastisk frisk smag, hvor frugtige citrus- og grapefrugttoner går op i
en højere enhed med aromatisk humlesmag fra den amerikanske Citra-humle og en balanceret let bitterhed.
Brutal Brewing byder desuden på en klassisk amerikansk Indian Pale Ale, A Ship Full of IPA, der smukt
kombinerer bitterhed, fyldighed og sødme. Aromaerne er frugtige og blomsteragtige med basis i en solid malt
body.

A Ship Full of IPA - En amerikansk IPA lige efter bogen.
Frugtig og blomsteragtig aromaer der stammer fra de
amerikanske humler Cascade og Amarillohumle og australske
Galaxy. 
Producent: Brutal Brewing
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 5.8

A Ship Full of IPA ALC. Free - Den Gode Ship Full of IPA,
lavet i en alkoholfri udgave. 0,0% alkohol men 100% god
smag. Drik den med god samvittighed. 
Producent: Brutal Brewing
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 0

Cirrus Cloudy lager - En meget aromatiosk Lager/pilsner,
med masser af duft og smag fra de tilsatte humler (Palisade,
Cascade och Hallertau Tradition). Super lækker og frisk
nyfortolkning af en god pilsner. 
Producent: Brutal Brewing
Type: Lys lager / Moderne lys lager
Styrke: 5.1

Hale to Nothing - Hale to nothing er en meget drik bar pale
ale, som næsten alle kan drikke. For som de selv skriver på
låget; Here is nothing 
Producent: Brutal Brewing
Type: Lys ale / Amerikansk pale ale
Styrke: 4.5

Tail of a whale - Tail of a Whale fra det svenske Brutal
Brewing er en populær øl med et karismatisk udtryk. Den er
brygget som en traditionel tysk hvedeøl med den lette og friske
smag, som er karakteristisk for en rigtig hvedeøl. Ved
humlingen med den amerikanske Citra-humle fås en ekstra
kraftig aroma og frugtig tone. Duften af Tail of a Whale øllen er
frisk af humle med et godt tvist af citrus, grapefrugt og
blomster, og den efterlader en aromatisk humlesmag og let,
behagelig bitterhed. En perfekt balance af sanseindtryk. 
Producent: Brutal Brewing
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 4.8

A-26 Brooklyn Brewery
BROOKLYN ØLKULTUR DIREKTE FRA BROOKLYN, NEW YORK Da Brooklyn Brewery blev grundlagt i
1988, havde de færreste nok forestillet sig, at bryggeriet ville blive en af de vigtigste aktører i den
amerikanske craft beer revolution. Med beliggenhed i den dengang meget lidt attraktive bydel Brooklyn og
lovgivning, der gjorde det vanskeligt at få distribueret og solgt sine øl, var de første år en konstant kamp for
overlevelse. Men Brooklyn Brewery overlevede og anses sammen med en håndfuld andre for at have ført an i
kampen mod USAs bryggerigiganter og banet vejen, så der i dag findes mange tusinde craft beer bryggerier i
USA. Med den karismatiske Garrett Oliver som brewmaster i 25 år har Brooklyn Brewery manifesteret sig
som et af verdens mest betydningsfulde craft beer bryggerier. Øl fra Brooklyn har altid håndværk og smag i
centrum, og bryggeriet bliver ved med at udforske og udfordre uden at gå på kompromis med kvaliteten. Til
Ølfestival 2019 kan du møde Brooklyns danske ambassadører og smage både bryggeriets mest ikoniske øl
og nogle nye bryg, som måske/måske ikke bliver nye ikoner.



Bel Air Sour - Bel Air Sour •Perfekt til dig der foretrækker en
syrlig forfriskning uden efterbitterhed. Duft og smag •Smagen
er overvejende syrlig med et friskt tørt bid uden bitterhed.
•Syrlig duft af ananas, mango og tropisk frugt. •Gylden med
kortlivet perlende skum. 
Producent: Brooklyn Brewery
Type: Specialøl / Andre tilsætninger
Styrke: 4.5

Black Chocolate Stout - This is the famous Brooklyn Black
Chocolate Stout. In the 18th century, Catherine the Great,
Empress of Russia, ordered a stout to be sent to her from
England. This beer was brewed strong and hoppy to survive
sea voyage, and it arrived in perfect condition. Soon "Russian
Imperial Stout" became the toast of the Russian aristocracy.
Brewed since 1994, our Black Chocolate Stout has itself
become a modern classic, heralded the world over. It achieves
its dark chocolate aroma and flavor through the artful blending
of six malts and months of aging. Properly kept, it will improve
in the bottle for many years. This stout is the toast of the
winter season in many countries, and there is nothing better to
enjoy with chocolate desserts, cheesecake, ice cream, fine
cheeses and roaring fireplaces. 
Producent: Brooklyn Brewery
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 10

Defender IPA - Ny Brooklyn Defender IPA •Den nye recept er
mere ‘sessionable’ i kraft af sin lidt mildere alkohol.
•Oprindeligt lanceret som den officielle øl for New York Comic
Con, der hvert år tiltrækker 167.000 tegneseriefans. Duft og
smag  •Ravgylden klar med råhvidt vedholdende skum. •Duft af
tropisk frugt fra de tilsatte humler, Amarillo, Simcoe, Cascade,
og Centennial. •God fylde med en kraftig bitterhed og en dejlig
forfriskende tør eftersmag. 
Producent: Brooklyn Brewery
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 5.5

East IPA - Brooklyn East IPA •Brooklyn East IPA er Garrett
Olivers fortolkning af den oprindelige engelske India Pale Ale,
sådan som den blev brygget i 1840’ernes Burton-upon-trent.
•Brygget på en blanding af britiske og amerikanske
ingredienser og er især vellidt for sin markante
humlearomatiske profil. Smagsoplevelse •Brooklyn East India
Pale Ale fremstår klar lys ravfarvet med en velholden
skumkrone. •Dufter af hyld, citrus og en frugtighed som er
typisk for de tilsatte amerikanske humlesorter. •Smagen har en
smule sødme fulgt af en lang tør efterbitterhed. 
Producent: Brooklyn Brewery
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6.9

Lager - Brooklyn Lager •Brooklyn Lager er baseret på en
opskrift fra før forbudstiden, hvor bydelen stadig var et af de
vigtigste centre for brygning i USA i kraft af de tusindvis af
tyske immigranter. •Baseret på Brooklyn familien Moellers
gamle receptbog nedarvet igennem generationer.
Smagsoplevelse •Brooklyn Lager er klar ravrød og udvikler en
råhvid skumkrone med god klinge. •Dufter af let ristet malt i
kombination med en sødlig pikant frugtighed fra den
amerikanske humle. •Smag har en indbydende cremet fylde
med en kortvarig maltsødme, der overtages af en tør
efterbitterhed. 
Producent: Brooklyn Brewery
Type: Lys lager / International lager
Styrke: 5.2

Naranjito - Brooklyn Naranjito •Pale Ale tilsat tørrede
appelsinskaller er blevet en populær øltype, der brygges af
mere end 20 amerikanske bryggerier udover Brooklyn.
•’Naranjito’ har sit navn fra den tilsatte appelsinskal, som er et
spansk kælenavn for en lille appelsin. Duft og smag •Smagen
er rund, frisk og middelfyldig med en snert af efterbitterhed
ikke ulig at bide i en appelsinskal. •Frisk let frugtighed
suppleret af en rimelig kraftig duft af appelsinskal og -blomst.
•Klar orangegylden med en let skumkrone. 
Producent: Brooklyn Brewery
Type: Lys ale / Amerikansk pale ale
Styrke: 4.5

Sorachi Ace - Our bright, sunny Sorachi Ace saison derives it
powers from the marvelous Sorachi Ace hop. Experience
citrus, lemongrass, verbena, and pure sunshine in a beer unlike
any other. 
Producent: Brooklyn Brewery
Type: Belgisk ale / Saison
Styrke: 7.2

Special Effects - Brooklyn Special Effects In movies, special
effects make you think you’re seeing the unbelievable. In
Brooklyn Special Effects, we’re making you taste something
incredible: a delicious alcohol-free beer. Brooklyn Special
Effects is a hoppy lager with an unexpected piney aroma and
pleasantly bitter finish. The beer gets its bready sweetness
from a blend of pale caramel, and dark roasted Munich malts,
and its surprising nose from dry-hopping with Mosaic, Citra
and Amarillo hops – a technique rarely used in alocohol-free
brewing. We use a specially developed fermentation method
that limits the amount of alcohol that is created, while allowing
more traditional beer flavors to develop. It tastes just like a
regular beer, but therein lies the special effects: It’s not. 
Producent: Brooklyn Brewery
Type: Lys lager / International lager
Styrke: 0.4



Stonewall Inn IPA - The Stonewall Inn IPA is a Citra-hopped
session IPA. It features a hint of grapefruit and citrus peel on
the nose, with a crisp yet mellow finish. The Stonewall Inn has
been a beacon for the global LGBTQ+ Pride movement since
the famous Stonewall Uprising in 1969. The Brooklyn Brewery
is very proud to partner with the Stonewall Inn Gives Back
Initiative (SIGBI) for the third year and to help make the world
a more loving place, one beer at a time. 
Producent: Brooklyn Brewery
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 4.8

Summer Ale - Brooklyn Summer Ale  •Brooklyn Summer Ale
er forfriskende klassisk pale ale af britisk type. •Recepten er
en moderne udgave af de såkaldte "Light Dinner Ales" der var
almindelige i England frem til 1940erne.   Smagsoplevelse
•Klar gylden pale ale med vedholdende skumkrone. •Dufter af
friskbagt brødskorpe med strejf af citrus. •Frisk let fylde med
en god sprød bitterhed. 
Producent: Brooklyn Brewery
Type: Lys ale / Amerikansk pale ale
Styrke: 5

A-28 Husbryggeriet Jacobsen
JACOBSEN DET BEGYNDER ALTID PÅ VALBY BAKKE Alle øl fra Jacobsen fødes på Valby Bakke. Det er
her, vi hver dag arbejder for at efterleve J. C. Jacobsens ambition om at søge det fuldkomne. Nysgerrigheden
er vores drivkraft, og hver Jacobsen er et udtryk for vores konstante stræben efter perfektion. På Ølfestival
2019 kan du møde bryggere, forskere og resten af holdet bag Jacobsen, som står klar til at fortælle, svare på
spørgsmål og selvfølgelig servere det ypperste, bryggeriet kan præstere. På hanerne finder du en række
spændende eksperimenter, der udforsker øllets yderpunkter. Det er øl brygget sammen med forskerne på
Carlsberg Research Laboratory, og som leger med forskellige ingredienser og brygteknikker. Du kan også
smage variationer af velkendte Jacobsen øl, hvor bryggerne har tænkt ”hvad nu hvis …?” i deres nysgerrige
søgen efter nye smagsoplevelser. Vi glæder os til at møde en masse ligesindede ølnysgerrige mennesker fra
nær og fjern til gode samtaler over godt øl. Skål!  

25% Celebration Beer - Speciel øl lavet med unik proces.
Øllen er specielt lavet for at fejre Danske Ølentusiasters 25
års jubilæum. Øllen har modnet på et Stauning whisky fad i 4
måneder. 
Producent: Jacobsen CoLab Carlsberg Research Laboratory
Type: Specialøl / Trælagret øl
Styrke: 25

Brett Lager - Brett Lager is fermented with a brett
strain isolated by scientist Marc Colomer during his PhD Brett
was isolated for the first time in the world in Carlsberg Lab by
Niels H. Claussen (1904). It was done from an English stock
ale. This Brett beer is the Hans Christian Andersen lager with a
secondary fermentation of Brettanomyces claussenni (It could
be a recreation from the 1st beer where Brett was isolated).
During Marcs PhD they screened around 200 Brettanomyces,
and picked the winner of the screening for this one (nice fruity
flavors). Hopefully it gets reflected in the beer base. Marc will
serve the beer Friday from around 16.00. 
Producent: Jacobsen CoLab Carlsberg Research Laboratory
Type: Specialøl / Andre tilsætninger
Styrke: 5.4

Brown Ale - Jacobsen Brown Ale er en af Husbryggeriets
mest populære varianter. Øllets dybde og karakter sikrer, at
det både kan nydes alene og ledsage kraftige madretter.
Fyldig, frugtagtig og tør Brown Ale fremstår i en dyb
kastanjebrun farve med cremet skum. Duften byder på en rig
maltet karakter, ligeligt mødt af fyldige ristede noter af
karamel, kaffe og bitterchokolade. Smagen er kraftig og fyldig
med en underspillet frugtighed og maltsødme, fulgt af en
markant tørhed og en smule efterbitterhed. Smagsoplevelse ?
Kraftig maltfylde og sødme med velafbalanceret bitter
eftersmag. Rige noter af chokolade, kaffe og tørrede frugter. 
Producent: Jacobsen
Type: Mørk ale / Engelsk brown ale
Styrke: 6

Chantarelle Lager - Vores "Umami-pilsner" brygget på vilde
svenske kantareller (både friske og tørrede). Øllen har en fin
kompleks aroma med tydelige noter af skovbund, abrikos og
svampe. 
Producent: Jacobsen CoLab Carlsberg Research Laboratory
Type: Specialøl / Andre tilsætninger
Styrke: 11



Extra Pilsner - Extra Pilsner er vores fyldige, økologiske
pilsner brygget i stil med klassikerne fra Tjekkiet og
Sydtyskland. Det er en øl, hvor brygmesteren bekender sin
store glæde ved humle. Fyldighed og humlebid Jacobsen Extra
Pilsner tækkes ikke de humleforskrækkede, tværtimod. Den
markante bitterhed og høje fylde gør den perfekt som
tørstslukker og modspil til de klassiske danske retter. Den har
en dyb gylden farve og udvikler et tæt hvidligt cremet skum.
Duften er præget af noter af korn og malt, fulgt af fine strejf fra
den tilsatte Spalter Select-humle, der bidrager med en
blomstret frugtighed. Smagsoplevelse Maltfyldig og
forfriskende smag med lang behagelig efterbitterhed. Fyldig
duft af korn fulgt af milde syrlige strejf af blomster og mild
frugtighed. 
Producent: Jacobsen
Type: Lys lager / Tjekkisk pilsner
Styrke: 5.5

Fyrreskud Lager / Saison (Spurce) - Kan smages fredag fra
omkring kl 14. 
Producent: Jacobsen CoLab Carlsberg Research Laboratory
Type: Specialøl / Andre tilsætninger

Golden Naked Christmas Ale - Trods sit engelske navn er
der tale om ægte nordisk juletradition. Øllet er navngivet
"Golden Naked" efter brugen af såkaldt nøgen havre. Rund og
cremet med velafstemt bitterhed Jacobsen Golden Naked
Christmas Ale fremstår gyldenbrun i farven og har et tæt,
flødefarvet skum, der efterlader vedhængende slør i glasset. I
aromaen findes først og fremmest en rig maltet, næsten
småkageagtig note, med underliggende dufte af citrus,
lakridsrod og karamel. Smagen er rund og cremet, med en
velafstemt bitterhed og en moderat høj fyldighed.
Smagsoplevelse Fyldig maltsødme med rund efterbitterhed i
perfekt balance. Duften er præget af liflige strejf af appelsin,
kanel, lakrids og stenfrugt. 
Producent: Jacobsen
Type: Specialøl / Andre tilsætninger
Styrke: 7.5

Midday Mild - Jacobsen Midday Mild den perfekte
kombination af fyldig, rig smag og lav alkohol Stemningen og
hyggen om det gode frokostbord kalder bare på en øl.
 Øltypen mild ale har rødder i den britiske ølkultur, hvor man
værdsatte øl med et relativt lavt alkoholindhold til frokost og
hverdagens pauser.  Vores Midday Mild har trods sin
begrænsede alkoholprocent en stor fyldig smag – og dermed
perfekt til en øl midt på dagen eller i andre situationer, hvor det
er smagen – og ikke er alkoholen, der skal pirre sanserne og
nysgerrigheden.   Smagsoplevelsen Jacobsen Midday Mild har
en stor, dyb kompleks maltsmag med kraftfulde noter af
chokolade, kaffe og brændt karamel. Den har et cremet
munddække, der øger oplevelsen af fylde og smag takket
været anvendelsen af havre og rugmalt i maltskråen. Duften er
ligeledes veludviklet med fine underspillede referencer til
tobak, vanilje og cedertræ, dels frembragt af de anvendte
humlesorter East Kent Goldings, Sovereign og Phoenix og dels
fra den to-strengede engelske overgær med oprindelse i
bryggeriet Tetley’s i Leeds. 
Producent: Jacobsen
Type: Mørk ale / Engelsk dark mild
Styrke: 3.8

Peated Whisky Lager Barrel 266 - Ufiltreret Masterbrew
lageret i whisky tønde i 5 måneder (egetræstønde først brugt
som Bourbon barrel, herefter brugt til tørverøget rugwhisky fra
Stauning). Tønde nr. 266. 
Producent: Jacobsen CoLab Carlsberg Research Laboratory
Type: Specialøl / Trælagret øl
Styrke: 12

Porter - Jacobsen Porter er en traditionel overgæret porter
med dybde i både smag og aroma. Den tørverøgede malt fra
danske Stauning Whisky beriger med en elegant kompleksitet.
Porter med et elegant strejf af røg Jacobsen Porter er
tjæresort med et tæt cremet skumhoved. Duften er præget af
maltens chokolade- og kaffeagtige aromaer, som toppes af et
elegant strejf af røg fra den anvendte røgmalt fra Stauning
Whisky. Øllen føles både tør, cremet og fyldig i munden, hvilket
gør den særdeles velegnet til tunge retter, røgvarer og
chokoladedesserter – eller bare som ren selvforkælelse.
Smagsoplevelse Kraftfuld med fyldig blød sødme og langstrakt
bitterhed i god balance. Noter af chokolade, kaffeagtige
aromaer og et strejf af røg. 
Producent: Jacobsen
Type: Stout/porter / Porter
Styrke: 6.5



Saaz Blonde - Jacobsen Saaz Blonde er brygget med
forbillede i de gyldne, frugtige øl, som belgierne betegner bière
blonde. Vi har sat vores eget præg med tilsætning af kvan og
aromahumlen Saaz. Frugtig og sødmefuld balance? Trods
humlen er bitterheden lav, og sødmen virker derfor højere,
hvilket gør øllet særdeles indbydende for både garvede
ølnydere og dem som normalt ikke drikker så meget øl. Saaz
Blonde fremstår klart gyldent og udvikler et prægtigt tæt og
hvidt skum. Malt- og kornaromaer ledsages af frugtige noter af
fuldmodne meloner og tørrede abrikoser. Dertil følger krydrede
strejf af både enebær og fyrrenåle. Smagsoplevelse ?Elegant
sødme med en balanceret, blød efterbitterhed. Rig på frugtige
og krydrede noter af melon, abrikos, kvan og fyrretræ. 
Producent: Jacobsen
Type: Belgisk ale / Belgisk blond
Styrke: 7.1

Sommertid Saison - Jacobsen Sommertid Saison er en
gylden og læskende ale med en frisk syrlighed – brygget med
økologisk havtorn fra Bornholm. Skabt sammen med ‘Sol over
Gudhjem’ Jacobsen Sommertid Saison er udviklet sammen
med Danmarks største kokkekonkurrence ’Sol over Gudhjem’
og Dak Wichangoen, som vandt konkurrencen i 2018. Dak er
køkkenchef på Michelin-restauranten Kiin Kiin, og i kølvandet af
den varme sommer i 2018 var hun nysgerrig efter at skabe en
øl med høj syre og masser af friskhed, der bl. a. kommer fra
den bornholmske havtorn, som Jacobsen Sommertid Saison er
brygget med. Smagsoplevelse Jacobsen Sommertid Saison
fremstår med en smuk orangegylden farve med et prægtigt
skum, når du skænker den i glasset. Her dufter du en
veludviklet sommerlig frugtighed med noter af koriander og
hyldeblomst. Den læskende smag er præget af en frisk,
pirrende syrlighed samt en let tør eftersmag uden bitterhed.
Med andre ord en Saison, som smager af … sommertid! 
Producent: Jacobsen
Type: Specialøl / Andre tilsætninger
Styrke: 6.5

Traditionel India Pale Ale - Jacobsen Traditional India Pale
Ale er baseret på den klassiske engelske india pale ale fra det
19. århundrede. En særligt velhumlet øltype, der tålte rejsen
over havet til kolonisterne i Indien. Maltsødme og lang
efterbitterhed De anvendte humlesorter East Kent Goldings og
Fuggles giver øllet en frisk sprødhed, der passer særdeles
godt til den næsten slikagtige maltsødme og desuden bidrager
med en lang blød efterbitterhed. Duftbilledet rummer tydelige
strejf af frisk humle, urtebed og ingefærbrød, der styrkes ved
den anvendte tørhumling – en teknik som sikrer at endnu mere
af aromaen overføres til det færdige øl. Smagsoplevelse Frisk
sprød maltsødme med en blød efterbitterhed. Rig duft af frisk
humle, urtebed og citrus. 
Producent: Jacobsen
Type: IPA (India pale ale) / Engelsk IPA
Styrke: 6.6

Viva Classic! - Jacobsen Viva Classic! er en hyldest til den
mest succesfulde øltype i nyere tid, nemlig Classic. Vi har
nyfortolket en klassiker Kan man tage en klassiker og brygge
den med kraftigere malt og mere humle? Vi var nysgerrige
efter, om man kunne nyskabe en classic, så vi måtte prøve.
Devisen var ”længe leve klassikeren” – heraf navnet. Og for at
klassikere kan leve videre, så gælder det selvfølgelig, at man
må og skal videreudvikle dem. I Viva Classic! har vi taget
noget så centraleuropærisk som en wienerøl og bl. a. givet
den et ekstra skud oversøisk aromahumle. Måske en ny
klassiker er født … Smagsoplevelse Når du skænker en
Jacobsen Viva Classic!, så ser du allerførst en ravgylden øl
med et prægtigt skum. Stik næsen i skummet og mærk den
friske duft af stikkelsbær og passionsfrugt fra de tilsatte
aromahumler, Galaxy og Nelson Sauvin. Ta’ en tår, og oplev nu
den læskende smag med maltsød fylde og en velbalanceret
bitterhed. Ahhh! Classic kendes også som wienerøl, da typen
har sin oprindelse i det Østrig-Ungarnske rige. Wienerøl er
typisk en anelse sødere og lidt mere alkoholstærk end
pilsnerøl, men er – ligesom pilsneren – en undergæret øl. Vi
har brygget Viva Classic! på hele tre malte, nemlig wienermalt,
münchnermalt og karamelmalt, som skaber den maltsøde
fylde. Og udover bitterhumle (Perle) har vi også tilsat
aromahumlerne Galaxy og Nelson Sauvin, som bidrager til
bær- og frugtaromaerne. 
Producent: Jacobsen
Type: Mørk lager / Wiener
Styrke: 5.5

Wakima IPA - Yakima IPA tørhumlet med de New Zealandske
humler Wai-iti, Wakatu, og Waimea. 
Producent: Jacobsen CoLab Carlsberg Research Laboratory
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6.5

Weissbier - Jacobsen Weissbier er brygget helt i stil med de
sydtyske hvedeøl. Perfekt forfriskende med en blød, cremet
fylde og et frisk, syrligt strejf, der toppes af fuldaromatisk
frugtighed. Frisk, fyldig og fuldendt frugtig Jacobsen Weissbier
har et duftbillede, der er stærkt præget af især frugtige noter
af banan, melon og citrus fra den anvendte overgær, der i
øvrigt er tappet med, så mundfylden opleves mere cremet.
Smagen er let syrlig, sødmefuld og yderst forfriskende. Frisk
både i sommerens hede og vinterens varme pejsestuer.
Smagsoplevelse Smagen er let syrlig, sødmefuld, cremet og
yderst forfriskende. Duften er rig på frugtige noter af banan,
melon og citrus. 
Producent: Jacobsen
Type: Hvedeøl / Weizen/weissbeer
Styrke: 5.9



Wheat Lager - 100% hvedeøl moderat bakterie syrnet og
gæret med undergår, så en "wheat lager". Tørhumlet med
Nelson Sauvin. Nænsomt filtreret og utrolig blød og frisk med
lækkert cremet skum. 
Producent: Jacobsen CoLab Carlsberg Research Laboratory
Type: Specialøl / Andre tilsætninger
Styrke: 7.7

Whisky Lager Barrel 189 - Ufiltreret Masterbrew lageret i
whisky tønde (egetræstønde – wine style, brand: Toneleria del
Sur, hvor der har ligget Stauning Whisky på forinden) i 5
måneder. Tønde nr. 189. 
Producent: Jacobsen CoLab Carlsberg Research Laboratory
Type: Specialøl / Trælagret øl
Styrke: 12

Whisky Lager Barrel 349 - Ufiltreret Masterbrew lageret i
whisky tønde (egetræstønde – wine style, brand: Toneleria del
Sur, hvor der har ligget Stauning Whisky på forinden) i 5
måneder. Tønde nr. 349 
Producent: Jacobsen CoLab Carlsberg Research Laboratory
Type: Specialøl / Trælagret øl
Styrke: 12

Yakima IPA - Husbryggeriets bud på en west coast IPA med
en solid ”hop forward” humleprofil, der både stimulerer næse
og smagssans. Humlen er forrest i smagsbilledet ”Hop
forward” betyder, at balancen mellem det søde fra malten og
det bitre fra humlen er skubbet til fordel for et solidt skud
humle, der både pirrer mund og næse. Jacobsen Yakima IPA
er brygget med hele fire forskellige humletyper, som giver et
godt, snerpende bid af humle med en god lang efterbitterhed –
samtidig med en eksotisk, frisk og let syrlig duft af tropiske
frugter. Smagsoplevelse Smagen er frisk og fyldig, og med et
godt, snerpende bid af humle med en god lang efterbitterhed.
Duften er frisk, let syrlig og eksotisk som tropiske frugter med
letgenkendelige noter af søde meloner, grapefrugt og papaya
på en solid bund af maltaroma. 
Producent: Jacobsen
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6.5

A-29 Bryggeriet Frejdahl
Prisvindende brygmester Christoph Behnke står bag alle Frejdahls smagsvarianter i tæt samarbejde med Jim
Lyngvild. Mange af råvarerne og ingredienserne er inspireret af vikingetiden. Navnene på øllene stammer fra
den nordiske mytologi.

Brynhild - Brynhild er gylden og varm som en nordisk
solnedgang. Aromaen er præget af citrusnoter, der blander sig
med duftnoter af sød malt, roser, mandarin og hvidvin. I
munden kan man straks fornemme Brynhilds kraftgivende
egenskaber. Varmende alkohol lægger sig på tungen og bliver
afløst af en kaskade af lyse maltede noter og grapefrugt,
papaya og blåbær fra humlen. Brynhilds hemmelighed ligger
også i brygning med dansk mjød, lagret på fade fra Moscatel
produktion. Nydes bedst som afslutning på en god middag. 
Producent: Frejdahl
Type: Stærk øl / Amerikansk barley wine
Styrke: 12

Fafner - Fafner er en Imperial Pale Ale med perfekt balance
mellem maltens sødme og humlens frugt og bitterhed. Lyse
frugtnoter (citron, lime, passionsfrugt, rose og papaya) ligger
side om side med maltens lyse smagsindtryk. Anslaget er ikke
til at tage fejl af; frugtig, aromatisk og meget intens.
Afslutningen virker prikkende, bittersød og lægger sig fyldigt i
munden. 
Producent: Frejdahl
Type: IPA (India pale ale) / Imperial IPA
Styrke: 7.9

Fafner med kaffe (fredag) - Fafner var den griske mægtige
drage, som vogtede over sin skat indtil den dag, han blev
dræbt. Pas på at denne liflige drik ikke forvandler dig til en
drage med dens perfekte balance mellem maltens sødme og
humlens frugt og bitterhed. Imperial India Pale Ale med lyse
frugtnoter (citron, lime, passionsfrugt, rose og papaya) der
ligger side om side med maltens lyse smagsindtryk. Anslaget
er ikke til at tage fejl af; frugtig, aromatisk og meget intens.
Afslutningen virker prikkende, bittersød og lægger sig fyldigt i
munden 
Producent: Frejdahl
Type: IPA (India pale ale) / Imperial IPA
Styrke: 7.9

Gudmund - Nelson Sauvin Saison. Aroma af stikkelsbær,
passionsfrugt, krydderier samt grønne druer og peber. Gylden
i farven og afrundet med mjød skabt af dansk honning.
Smagen er frisk som en perlende hvidvin med en bittersød
eftersmag. Brygget på pilsnermalt og Nelson Sauvin humle
samt dansk, fadlagret mjød fra gamle Chardonnay hvidvinsfade
fra Bourgogne. 
Producent: Frejdahl
Type: Belgisk ale / Saison
Styrke: 7



Gudmund fadlagret på hvidvinsfade (lørdag) - Nelson
Sauvin Saison. Aroma af stikkelsbær, passionsfrugt, krydderier
samt grønne druer og peber. Gylden i farven og afrundet med
mjød skabt af dansk honning. Smagen er frisk som en perlende
hvidvin med en bittersød eftersmag. Brygget på pilsnermalt og
Nelson Sauvin humle samt dansk, fadlagret mjød fra gamle
Chardonnay hvidvinsfade fra Bourgogne. 
Producent: Frejdahl
Type: Belgisk ale / Saison
Styrke: 7

Herja - Barley Wine inspireret øl, tilsmagt med sherry fadlagret
dansk mjød. Dansk pilsnermalt samt mørk karamelmalt giver
en sød og fyldig krop. Blandingen af Galaxy- og Amarillohumle
skaber frugtige og søde smagsnuancer. Aroma fra røde bær,
nordiske blomster samt havtornsaft afrunder smagen og
skaber den perfekte balance til øllets maltede krop. 
Producent: Frejdahl
Type: Stærk øl / Engelsk barley wine
Styrke: 8

Roulv - Baltic Porter med røgmalt og bourbon lagret, dansk
mjød. Kraftfuld og saftig smag, der skaber en eksplosion af
nuancer i munden. Chokolade, rosiner, svesker og blommer
tilsat røgaroma fra fynsk hvedemalt røget på bøgetræ. Brygget
af fynsk bygmalt, fynsk hvedemalt samt dansk mjød 
Producent: Frejdahl
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 9

Roulv fadlagret på portvinsfade (torsdag) - Baltic Porter
med røgmalt og bourbon lagret, dansk mjød. Kraftfuld og saftig
smag, der skaber en eksplosion af nuancer i munden.
Chokolade, rosiner, svesker og blommer tilsat røgaroma fra
fynsk hvedemalt røget på bøgetræ. Brygget af fynsk bygmalt,
fynsk hvedemalt samt dansk mjød. 
Producent: Frejdahl
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 9

A-29 Willemoes
Willemoes fejrer 15 års fødselsdag i 2019. Gode bryggetraditioner og godt håndværk, har ført til, at Willemoes
er en af Danmarks mest solgte specialøl serier.  

Willemoes Jubilæumsbryg - Willemoes Jubilæumsbryg er en
Strong Ale brygget i anledning af Willemoes 15 års jubilæum. I
forkæles med en fløjlsblød mahognifarvet øl med noter af
karamel og chokolade. I søhelten Peter Willemoes? ånd
tilsættes øllet ægte dansk flåderom fra A. H. Riise, der tilfører
øllet varme, dybde og en behagelig eftersmag. Vores
brygmester har valgt at brygge en øl, hvor malten er i centrum.
Vi har nøje udvalgt bygsorten Scarlett til at skabe rammen i
denne fortælling om godt bryghåndværk. Scarlett er blevet
dyrket siden 1995 og tilfører vores jubilæumsbryg den perfekte
kombination af sødme og fylde. 
Producent: Willemoes
Type: Mørk ale / Engelsk dark mild
Styrke: 7

Willemoes Jul 2018 fadlagret på Highland Park fade - Med
Willemoes Jul 2018 forkæles du i år med en mahognifarvet
Strong Ale, lagret på kakaobønner og tilsat Cold Brewed
Coffee. I både duft og smag bidrager malten med sødme og
krop, samt nuancer af karamel, chokolade og kaffe. 
Producent: Willemoes
Type: Mørk ale / Amerikansk brown ale
Styrke: 9

Willemoes Stout - Willemoes Stout er en kraftig og fyldig
overgæret øl med smag af chokolade og kaffe fra brug af
ristet malt, og med en behagelig, bitter eftersmag. Øllets
flotte, mørke farve kommer gennem brugen af mørkristet malt. 
Producent: Willemoes
Type: Stout/porter / Dry stout
Styrke: 6

A-29 Indslev Bryggeri
Dansk hvedeøl håndbrygget især efter bayersk tradition. Vi tror på, at håndbrygget øl smager bedre. Hele
brygprocessen styres af menneskehånd, vi kræser for alle detaljer og bruger kun de bedste råvarer.



Hvede Bock - Hvede Bock byder på en blød fylde domineret
af mørk malt, krydret aroma og frugtig vinøsitet. Hvede Bock
er oplagt til en kølig sommeraften på terrassen, eller en
stemningsfuld eftersårsdag ved pejsen. Nyd den til osteborde,
ovnstegt vildt eller fyldige gryderetter tilberedt med oksekød.
Hvede Bock brygges på gavmilde mængder hvede- og
bygmalt. 
Producent: Indslev Bryggeri
Type: Bock / Weizen bock
Styrke: 8

Hvede I.P.A. - Hvede I. P. A. er, som resten af vores
sortiment, en fuldblods hvedeøl. Det er en utraditionel øl,
brygget med afsæt i den engelske pale ale, hvilket gør øllet
mere humlet end den normale lyse hvedeøl. Øllet er lyst
gyldent og humlet med tysk og amerikansk humle. Hvedeøllets
bløde sødlige præg, i kombination med det bitre og aromatiske
fra humlerne, giver en rund og fyldig øl med en aromatisk kant
og en let bitter eftersmag. 
Producent: Indslev Bryggeri
Type: Hvedeøl / Weizen/weissbeer
Styrke: 5.5

Hvid hvede - Hvid Hvede er snerpende frisk, citrusagtig og
helt perfekt som tørstslukker i sommervarmen. Tag øllet med
ud på terrassen, hen i parken eller ned på stranden og sluk
tørsten under den lune sol, eller nyd øllet ved bordet til
friskfanget fisk, skaldyr og sommerfriske salater. Hvid Hvede
er brygget på byg- og hvedemalt, men er også tilsat umaltet
hvede fra området omkring Indslev. Øllet er desuden tilsat en
udvalgt blanding af krydderier, der er med til at give øllet sin
særlige aroma 
Producent: Indslev Bryggeri
Type: Hvedeøl / Belgisk wit
Styrke: 4.4

Mørk hvede - Mørk Hvede er frugtig og fuld af noter af citrus,
banan, modne æbler og kryddernelliker. Mørk Hvede er vores
fortolkning af den bayerske dunkelweizen tradition, som kan
dateres tilbage til omkring 800 f. kr. Faktisk stammer de
ældste spor af ølbrygning man har i Europa fra en mørk
hvedeøl nedsat i en grav i Franken. Nyd den ved frokostbordet,
til smørrebrød, charcuteri eller kolde og lune danske
sommerretter med fisk og skaldyr. 
Producent: Indslev Bryggeri
Type: Hvedeøl / Dunkelweizen
Styrke: 5.3

Sort Hvede - Sort Hvede er brygget på mørke malttyper,
heriblandt en røgmalt, der giver øllet en fin røget og
lakridsagtig smag. Øllet dufter svagt af kaffe og har lette noter
at mørk chokolade. Sort Hvede giver en god mundfylde og har
et mørkt, cremet skum. Nyd den foran kaminen på en
stormfuld efterårsdag efter en lang gåtur i skoven ? eller til
kraftige gryderetter, vildtkød eller skimmeloste. 
Producent: Indslev Bryggeri
Type: Stout/porter / Sweet stout
Styrke: 6.5

Svanehvede - Svanehvede er forfriskende, frugtig og fuld af
indbydende noter af citrus, banan og kryddernelliker. Nyd den
som tørstslukker til hverdag og fest. Bring den til bords når du
vil kæle for dit frokostbord eller server den til lette anretninger
fra det danske sommerkøkken. 
Producent: Indslev Bryggeri
Type: Hvedeøl / Weizen/weissbeer
Styrke: 5.3

A-29 Ugly Duck Brewing
We have been breaking rules and pushing limits ever since birth. We have brewed almost every type of beer
with creativity and great taste as our only guiding stars. That´s the way we like it too. It´s just the way we roll.

Amarillo Citra IPA - IPA – Amarillo & Citra. We love hops, it?s
as simple as that! A smooth and well-balanced IPA. A beautiful
combination of both late and dry hops, Amarillo and Citra. Built
on a fresh golden coloured malty background. Hope you like it! 
Producent: Ugly Duck Brewing
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 5.9

Barrelaged Raspberry Sour (på fad fredag) - A golden sour
ale aged for 16 months in wine barrels, then mixed with a
healthy dose of raspberries and left to ferment an additional
two months. A beautiful red sour ale with huge aromas of
raspberries, funk and slight earthy spicyness combined with a
deep tartness, dry oakyness and a crisp finish.   
Producent: Ugly Duck Brewing
Type: Syrlig øl / Belgisk frugt lambic
Styrke: 5.4

Callista Moon - Callista, in Greek, means “most beautiful“.
Imagine this divine beauty and then compare it to the male
form of the word: Callisto, which actually is the second-largest
moon of Jupiter. With this comparison, you have the most
beautiful moon. Callista is also the name of a really nice
balanced hop with impressive fruity aromas of peach, apricot
and red berries. We packed this pilsner with Callista hops to
give you a refreshing taste with that noble German hop
character combined with delicious fruitiness. We can`t find any
other way to describe this little pretty Ugly Duck as Callista –
the most beautiful. 
Producent: Ugly Duck Brewing
Type: Lys lager / International lager
Styrke: 5.2

Follow the White Rabbit IPA - The Matrix! Timothy Leary!
Jefferson Airplane! Alice in Wonderland! Free your mind, and
the rest will follow! We freed our minds a long time ago, and
don´t let conventions stop us. This beer for example ? by no
means a normal IPA. We brewed it with 3 delicious hops, used
Brett yeast and a lot of wheat. It comes together in a fresh,
dry and yet round, fruity bitterness. And perhaps your mind will
be challenged a bit as you taste it. Enjoy… 
Producent: Ugly Duck Brewing
Type: Belgisk ale / Saison
Styrke: 7



Foxy Brown - Depending on your dictionary, the word FOXY
can have several different meanings. One of these is being
sexy and sensually attractive. Another is smelling strongly like
a fox… American actress Pam Grier, known as her movie
character Foxy Brown, is just that – not smelly, but smoking
hot and delicious! Like a big glass of chocolate milk you just
wanna drink right down. The movie is from 1974. Foxy Brown
is a whole lot of woman. Foxy Brown is also a whole lot of
Brown Ale. Enjoy her. 
Producent: Ugly Duck Brewing
Type: Mørk ale / Amerikansk brown ale
Styrke: 5.9

Fuzz Impala NEIPA - We like vintage cars. We like 70s rock.
We even like animals. And of course we like super fruity hazy
IPAs. Somehow naming this IPA ended up in a combination
with references to those longings. Whether that means an old
60s Chevy Impala, a heavy guitar riff with maximum fuzz, a
medium-sized antelope found in Eastern and Southern Africa,
or tropical hop nectar in a bottle. This New England IPA sums
it up with massive amounts of late and dry hops delivering the
juice. Of course, the fuzz is complete in this beer! 
Producent: Ugly Duck Brewing
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6

Imperial Vanilla Coffee Porter - Willing to try something
magical? We`ve wanted to experiment with this beer for
ages… Back from when the brewers first visited Sherbrooke
Liquor in Edmonton, AB in Canada years ago. After an
extremely long day of brewing coffee for this beer, we felt like
wizards around a cauldron crafting the perfect concoction…
Which can only be described as craft! The result is a bold,
smooth crafted powerful Porter with a discrete vanilla hint
alongside massive coffee punch. Those delicious coffee beans
are from Holy Bean Coffee Roasters here on Funen. 
Producent: Ugly Duck Brewing
Type: Stout/porter / Porter
Styrke: 9.5

Lepus Barrelaged Saison - Lepus is a brett´d saison matured
for 8 months in red wine barrels. This long slumber on oak
refines the fruity, spicy and earthy yeast notes and gives the
beer a soft light and refreshing acidity. This highly carbonated
and straw coloured beer is almost like a white wine with its
oak signature and dry finish. With a high attenuation and zesty
tartness this beer accompanies food brilliantly, but it also
works well as a thirst quencher after a long day in the field like
back in the day. 
Producent: Ugly Duck Brewing
Type: Belgisk ale / Saison

Miami Vice Pale Ale - Drink this beer like Crockett and Tubbs
would have in our favorite TV series of all time; Miami Vice.
Our two favorite cops famous for trying to balance the crime
scales are at it once again – this time fighting off bad brews
with their fresh citrusy hop and grain blend, providing that much
needed calm and fruity taste. This beautiful pale ale is our
tribute to the series that ran from 1984-1990 In our opinion
probably the greatest TV show ever made in the history of TV!
Producent: Ugly Duck Brewing
Type: Lys ale / Amerikansk pale ale
Styrke: 4.7

Midlife Crisis session IPA - Feeling bored at work? Thinking
about having an affair? Maybe a new car? Spending too much
time in front of the mirror?? Well, we don´t know what is going
on, we can´t help you. All we can say is "MAN UP!!" Ignore the
mirror, throw on that worn out pair of jeans, grab the ol´
Toyota and head down to your nearest watering hole. Find a
seat in the early spring sun and order yourself a cold fresh
crushable beer. We have got that perfect beer for you right
here. To keep things simple and straightforward we brewed
this session IPA with just one malt and one hop, a socalled
SMaSH IPA. We used a vienna-style malt to add a nice
biscuity but still light malt base, and then mixed in a new US
hop called Sabro. In combination they deliver a beautiful
golden beer with fruity and citrousy flavours, including
tangerine, tropical fruit and stone fruits. So lighten up, problem
solved. 
Producent: Ugly Duck Brewing
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 5.5

Multifruit Sour (på fad torsdag) - This fruit sour started as a
golden sour primary fermented with Brettanomyces and
Lactobacillus, then we added raspberry, blueberry and peach
to the mix. The result is a refreshing beer with raspberry, stone
fruit, citrus and light funk in the aroma and a dry fruity and tart
finish in the taste 
Producent: Ugly Duck Brewing
Type: Syrlig øl / Berliner weisse
Styrke: 6

Putin Imperial Wheat Stout - Much is said about the current
Russian President Vladimir Vladimirovich Putin. Some see him
as the national hero – a bare-chested Russian Tarzan
swimming in ice cold lakes and fighting bears with his bare
hands. To others he’s the godfather in a mafia state. Some
speculate that the Dark Lords of the Sith began with Darth
Putin or he may just be the apprentice of another we may
never know. This Putin is an Imperial Wheat Stout loaded with
deliciously smoky notes. The smoothness and deceptive
alcohol content might also bring the Russian Presidency to
mind. Wondering if this is a celebration of Vladimir? Don?t. It?s
a celebration of Putin ? our new Imperial Wheat Stout. 
Producent: Ugly Duck Brewing
Type: Stærk øl / Imperial stout
Styrke: 8.9



Rio Grande Blood Imperial Stout (Caramel) (på fad lørdag)
- This colossal delicious imperial dessert stout is loaded with
generous amounts of cocoa nibs and vanilla. Lactose and oats
deliver a creamy texture, big body and sweetness. The
chocolate, toffee and molasses from the roasted malts and
barley add to the complexity. We named this jet black beer
after the mighty Rio Grande river which flows 3.000 km from
Colorado to the Gulf of Mexico. We imagine pump jacks along
the Texan desert plains flowing with rich crude oil… Guess we
are just weird like that. Our massive imperial stout infused with
smoked seasalt and caramel. 
Producent: Ugly Duck Brewing
Type: Stærk øl / Imperial stout
Styrke: 12

Rio Grande Blood Imperial Stout (på fad torsdag) - This
colossal delicious imperial dessert stout is loaded with
generous amounts of cocoa nibs and vanilla. Lactose and oats
deliver a creamy texture, big body and sweetness. The
chocolate, toffee and molasses from the roasted malts and
barley add to the complexity. We named this jet black beer
after the mighty Rio Grande river which flows 3.000 km from
Colorado to the Gulf of Mexico. We imagine pump jacks along
the Texan desert plains flowing with rich crude oil… Guess we
are just weird like that. 
Producent: Ugly Duck Brewing
Type: Stærk øl / Imperial stout
Styrke: 12

Rio Grande Blood Imperial Stout (Romkugle) (på fad
fredag) - This colossal delicious imperial dessert stout is
loaded with generous amounts of cocoa nibs and vanilla.
Lactose and oats deliver a creamy texture, big body and
sweetness. The chocolate, toffee and molasses from the
roasted malts and barley add to the complexity. We named
this jet black beer after the mighty Rio Grande river which
flows 3.000 km from Colorado to the Gulf of Mexico. We
imagine pump jacks along the Texan desert plains flowing with
rich crude oil… Guess we are just weird like that.  Our
massive imperial stout infused with sweet spicy rum from A. H.
Riise. 
Producent: Ugly Duck Brewing
Type: Stærk øl / Imperial stout
Styrke: 12

Tiergarten Barrelaged Golden Sour (på fad lørdag) - ?
Napoleon´s troops called this style of beer ?The Champagne
of the North?. It is a Berliner Weisse style wheat ale primary
fermented using mixed cultures of Brettanomyces and
Lactobacillus and matured in oak barrels up to 8 months. Fruity
and lemony aromas followed by flavors of funk, wheat and
slight oak. An enjoyable crisp and dry beer with a firm acidity.
Who needs real champagne anyway?? 
Producent: Ugly Duck Brewing
Type: Syrlig øl / Gueuze lambic
Styrke: 5.4

B-01 GAI France
For more than 70 years, our society GAI is specialized in the conception and selling of filling and labelling
materials. Our French subsidiary is working mainly with French and foreign winemakers and brewers. Our
know-how as a manufacturer allow us to be constantly innovative, to adapt to the continuously evolving
demands market and to be part of the undisputed leaders in the distribution of filling and labelling material
from 1.000 to 30.000 bottles/hour. Our recognition stands in both national and international level.  

B-01 Chabot Delrieu Associés CDA
Manufacturer of filling and labelling machines since 1991 Since 1991, CDA has offered semi-automatic and
automatic adhesive labelling machines, semi-automatic and automatic filling machines, as well as complete
packing lines for the wine, food and drink industries, the paint sector, the chemical industry, e-cigarettes,
cosmetics, beer production, etc. Our machines are fully designed, machined and manufactured on our
premises in Narbonne, France and are renowned for their reliability, ease of use, durability and excellent value
for money. CDA has developed various machines specific to the brewing sector, adapted to all types of
bottles: 75 CL beer bottle, Long Neck beer bottle high 33 cl, Long Neck beer bottle low 33 cl, Steinie beer
bottle 33 cl, Celeste beer bottle 33 cl, Paris beer bottle 33 cl. Whatever your business sector or product, CDA
provides the experience of its engineering design office to conceive and design your customized machine to
match your requirements and constraints, regardless of whether you require a filling, labeling or integral
solution  

B-03 Alefarm Brewing
Alefarm Brewing is a family-run craft brewery with a focus on modern hoppy offerings, a wide array of
unique, flavorful farmhouse ales and full-bodied stouts, rich in flavor and character.

A New You - IPA 
Producent: Alefarm Brewing
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6.5

Dark Patterns - Sommerlig DIPA 
Producent: Alefarm Brewing
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 8



Luminous Seasons - DIPA 
Producent: Alefarm Brewing
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 8

Wolves & Ravens - Cherry Stout 
Producent: Alefarm Brewing
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 7.5

B-04 Svaneke Bryghus
Amuse Gueule IPA, 6,3 % vol. Stilen er lagt når chefkokken sender sit velsmagende visitkort til den
hungrende gæst. Det er derfor ikke tilfældigt at Amuse Gueule IPA er den første øl i vores Instinct Serie. På de
små kedler i vores restaurant kan vi alt og gør vi alt. Denne Rug IPA danner scene for en sand ”bromance”
mellem tysk og amerikansk humle. Den retryggede bayerske ”Mandarina” bliver således bedste venner med
den flabede yankee ”Citra”, og en transatlantisk pagt indledes. En seriøs mængde rugmalt lægger bunden for
en ordentlig humlefest, med saftige mandekram af harpiks og citrusfrugter. Indholdet af rug gør, at øllet
fremstår tåget og har en olieret viskositet, samtidigt med eftersmagen bliver tør og ligetil. Ren mandehørm.
Brygget i december 2018. Overgæret. 6,3 % vol. Økologisk.   Rainy Day Stout, 7,1 % vol. Det regner så rigeligt
i både Irland og Amazonas junglen. Hvad giver folk under disse himmelstrøg sig til, mens det står ned i
stænger, og de sidder og hænger? Kakao hjælper som bekendt på humøret, og det samme gør sig gældende
for en Irish Stout, så praktikant Gustav regner den ud og vi brygger en solid sort sag med kakaonibs. Nibsene
er tilsat under såvel mæskning samt senere som spritudtræk på gæringstanken, og giver en behagelig bitter
kakao smag. Derudover er øllet krydret med den delikate og sære Mosaic humle, som gør, at hele
arrangementet får en overtone af bitter engelsk myntechokolade i samspil med de mørke malte. Brygget i
december 2017 på Pilsner, Karamel, Special B, Hvede og Chokolade Malt, samt Perle og Mosaic Humle.
Overgæret. 7,1 % vol. Økologisk.   Magic Dragon Hemp Lager, 5,0 % vol. De magiske drager lever ved den
bornholmske østkyst. Deres yndlingsspise er Bornholmerhamp, som vi har snuppet lidt af til denne øl. Vores
Magic Dragon er en lys og legende let Lager med de fineste hampeblomster blandet med humletyperne Ariana
og Callista. Krydret, saftig og magisk.   Laid Back Session IPA, 4,8 % vol. En flok venner der skater et bestemt
spot sammen, har en ”session”. Disse sessions kan være vilde eller ”laid back”. Vores Session IPA er til den
rolige side med en smooth krop af lys malt og et godt flow af amerikanske humletyper. Grapefrugt, lime og
fyrrenåle hviler i næsen og eftersmagen er tør.   Don’t Worry Hemp Ale,

Amuse Gueule IPA, 6,3 % vol. Økologisk - Stilen er lagt når
chefkokken sender sit velsmagende visitkort til den hungrende
gæst. Det er derfor ikke tilfældigt at Amuse Gueule IPA er den
første øl i vores Instinct Serie. På de små kedler i vores
restaurant kan vi alt og gør vi alt. Denne Rug IPA danner scene
for en sand ”bromance” mellem tysk og amerikansk humle.
Den retryggede bayerske ”Mandarina” bliver således bedste
venner med den flabede yankee ”Citra”, og en transatlantisk
pagt indledes. En seriøs mængde rugmalt lægger bunden for
en ordentlig humlefest, med saftige mandekram af harpiks og
citrusfrugter. Indholdet af rug gør, at øllet fremstår tåget og
har en olieret viskositet, samtidigt med eftersmagen bliver tør
og ligetil. Ren mandehørm. Brygget i december 2018.
Overgæret. 6,3 % vol. Økologisk. 
Producent: Svaneke Bryghus
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6.3

Baltic Liquorice 6,5% vol. Økologisk - Lækker, laber, lakrids
Vores Baltic Liquorice er en mørk mahognifarvet lakridsporter
med tykt skum. En kraftig aroma af rå lakrids og lakridsrod
hviler over denne øl, mens smagen præges af ristet malt og
sød lakrids. Noter af citrus stammer fra humlen og balancerer
denne solide porter. Skål i lakrids! Undergæret. 
Producent: Svaneke Bryghus
Type: Stout/porter / Porter
Styrke: 6.5

Don’t Worry Hemp Ale, <0,5 % alkoholfri. Økologisk -
Alkoholfri øl, tak. Vores Don’t Worry serie er brygget op fra
bunden, med de bedste økologiske råvarer, god tid, og
smagen af rigtig øl som målsætning. Don’t Worry Hemp Ale er
tilsat gavmilde mængder Ariana humle og Bornholmerhamp.
Krydret, mild og venlig. Læskende, legende og helt sin egen. 
Producent: Svaneke Bryghus
Type: Specialøl / Andre tilsætninger
Styrke: 0.5

First Mate Craft Pilsner, 4,6 % vol. Økologisk - Når
styrmanden på en bornholmsk kutter lægger til kaj, ordner han
det hele selv. Et tjept sving, fuld bak og så hopper han over
med trossen. Ligesom fiskerne kan deres kram, sådan kan vi
vores håndværk. Vores Craft Pilsner er en landfast lys Lager,
som er skråsikker i stilen med en bund af dansk bygmalt og en
god omgang humle i lasten. Smagen er af frisk korn,
humleblomster og saftige frugter. Gæret på Svaneke Bryghus’
legendariske undergær og tilsat humletyperne Opal og
Callista.   
Producent: Svaneke Bryghus
Type: Lys lager / Moderne lys lager
Styrke: 4.6



Laid Back Session IPA, 4,8 % vol. Økologisk - En flok
venner der skater et bestemt spot sammen, har en ”session”.
Disse sessions kan være vilde eller ”laid back”. Vores Session
IPA er til den rolige side med en smooth krop af lys malt og et
godt flow af amerikanske humletyper. Grapefrugt, lime og
fyrrenåle hviler i næsen og eftersmagen er tør. 
Producent: Svaneke Bryghus
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 4.8

Magic Dragon Hemp Lager, 5,0 % vol. Økologisk - De
magiske drager lever ved den bornholmske østkyst. Deres
yndlingsspise er Bornholmerhamp, som vi har snuppet lidt af til
denne øl. Vores Magic Dragon er en lys og legende let Lager
med de fineste hampeblomster blandet med humletyperne
Ariana og Callista. Krydret, saftig og magisk. 
Producent: Svaneke Bryghus
Type: Specialøl / Krydret øl
Styrke: 5

Rainy Day Stout, 7,1 % vol. - Det regner så rigeligt i både
Irland og Amazonas junglen. Hvad giver folk under disse
himmelstrøg sig til, mens det står ned i stænger, og de sidder
og hænger? Kakao hjælper som bekendt på humøret, og det
samme gør sig gældende for en Irish Stout, så praktikant
Gustav regner den ud og vi brygger en solid sort sag med
kakaonibs. Nibsene er tilsat under såvel mæskning samt
senere som spritudtræk på gæringstanken, og giver en
behagelig bitter kakao smag. Derudover er øllet krydret med
den delikate og sære Mosaic humle, som gør, at hele
arrangementet får en overtone af bitter engelsk
myntechokolade i samspil med de mørke malte. Brygget i
december 2017 på Pilsner, Karamel, Special B, Hvede og
Chokolade Malt, samt Perle og Mosaic Humle. Overgæret. 7,1
% vol.   
Producent: Svaneke Bryghus
Type: Stout/porter / Sweet stout
Styrke: 7.1

Svaneke Sweet Mary 7,9% vol. Økologisk - Kongelig og
karismatisk Vores doppelbock er nøddebrun og sødmefuld
med et beige skum. Sweet Mary kan nydes som avec grundet
den høje alkoholprocent og sødme. Undergæret. ~ 24 IBU.
Brygget i anledning af det kongelige danske bryllup i 2004. Går
godt til desserter, ost og madlavning. 
Producent: Svaneke Bryghus
Type: Bock / Doppelbock
Styrke: 7.9

B-04 Premium Beer and Beverages
I Premium Beer & Beverages arbejder vi hver dag på at give danskerne rig mulighed for at smage på
alverdens øl og drikkevarer. Vores produkter og øltyper er nøje udvalgt fra hele verden og af den højeste
anerkendelse og kvalitet. Det går vi aldrig på kompromis med. Vi er stolte af at kunne tilbyde et bredt udvalg
af øl og drikkevarer der indenfor hver deres tradition og genre kommer fra nogle af de mest respekterede
bryggerier i verden. I dag er vi en af landets førende importører af øl og drikkevarer. Det er vores ambition
altid at kunne tilbyde og servicere vore kunder bedst muligt, med et innovativt sortiment, der favner bredt
med hensyn til oprindelse, øltype og tilgængelige forpakninger. Vi sætter en ære i at give den bedste
rådgivning om øl og finder de produkter, der passer til den enkelte kundes behov og publikum. Derfor går vi
altid op i at være på forkant med tendenser og på udkig efter nye produkter. Det har vi gjort siden 1991.

B-06 Festivalbutikken og poletsalg
Danske Ølentusiasters festivalbutik. Her kan du shoppe merchandise og øl fra både udstillere på ølfestivalen
og Danske Ølentusiaters egne varer. Kom og se de flotte produkter. Køb og hent dine varer i garderoben på
vej hjem.

B-07 Danske Ølentusiaster
Danske Ølentusiaster er en uafhængig forbrugerorganisation, der siden stiftelsen i 1998 har arbejdet for
udbredelsen af og kendskab til godt kvalitetsøl. Vi arbejder for et mangfoldigt udbud af bryggerier, øl og
øltyper, vi oplyser og skaber debat om øl, støtter og stimulerer håndbrygning. Vi sælger medlemskaber,
udleverer medlemspoletter. Kom og hør om foreningens arbejde og hvad det vil sige at være Ølentusiast    



B-08 SYNDIKATET - Øl med personlighed
Syndikatet drives med base i Auning på Djursland. Øllet sælges i specialforretninger over hele Danmark.
Vores ambition er at udfordre stilartsdefinitionerne uden at gå på kompromis med den behagelige
smagsoplevelse, så både entusiaster og almindelige øl-elskere kan være med. En gennemgående filosofi er,
at vi ikke ?bare? skal ramme en stilart. Den skal helst både fornys og forbedres i forhold til de klassiske
eksempler. Hver øl repræsenteres ved tegnede personer med navne som Direktøren, Borgmesteren,
Sheriffen, Elskerinden m. fl. Gennem en ledsagende fortælling på etiketterne dannes en forbindelse mellem
øllets navn, tegning, smag og idégrundlag. Det er hvad vi forstår ved øl med personlighed.

Agenten - IPA Ekstra - En moderne ravfarvet ale med
utilsløret amerikansk inspiration. Lidt mere end bare en IPA,
men ikke mere end at den kan nydes af alle, som kan lide en
velhumlet øl. Intens floral aroma med duftnoter af citrus,
harpiks, frugt og fyrrenåle følges op af en fyldig smag, som
suppleres med noter af malt, nødder og karamel. Det hele er
holdt sammen af en god fast bitterhed. IPA er en rigtig
nydelsesøl for entusiaster og er en velegnet ledsager til mad,
der har en vis sødme, f. eks. retter med barbecue og sur/søde
saucer. 
Producent: SYNDIKATET - Øl med personlighed
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 7.5

Ballerinaen - Let og Elegant Ale - Det kræver mange års
omfattende øvelse og korrekt teknik at blive en god
balletdanserinde.   Det kræver også en hel del øvelse og styr
på teknikken at brygge en smagfuld øl med lave procenter.
Som det sømmer sig for en rigtig Ballerina har vi stræbt efter
at få det vanskelige til at se nemt ud.   Du vil opleve en let og
elegant øl, som smager af mere end alkoholstyrken antyder.  
Opbygget på engelsk basismalt af højeste kvalitet kombineret
med 5 forskellige belgiske specialmalte, lidt havreflager og
elegant fuldendt med 2 tyske humlesorter, som tilfører
aromatiske, florale noter i retning af citrus, melon og andre
tropiske frugter. Oplagt til frokost og i det hele taget når smag
er vigtigere end virkning. 
Producent: SYNDIKATET - Øl med personlighed
Type: Lys ale / Engelsk best bitter
Styrke: 2.5

Baristaen - Cappuccino Stout - Lækker øl brygget med
lækker espressokaffe og et skud mælkesukker. Alt i alt er
denne øl ikke mindre delikat end god øl og god kaffe hver for
sig. Ølentusiastens valg, når andre får sig en god kop mocca.
Ikke sort som de helt store stouts. Ikke skarp som det lille
espressoshot. Bare herlig at drikke ved enhver lejlighed, lidt
ligesom en cappuccino. Hver eneste ingrediens er udvalgt med
henblik på optimalt at supplere hovedingrediensen: friskristede
espressobønner som kværnes og brygges direkte i urten under
brygning af øllet. Prøv den også ved stuetemperatur med en
kugle vaniljeis. Indeholder kaffe og laktose. 
Producent: SYNDIKATET - Øl med personlighed
Type: Stout/porter / Sweet stout
Styrke: 8

Borgmesteren - Delikat Doppelbock - Denne klassiske
undergærede tyske øltype har fyldig krop, karakter og
behagelig sødme. Den er rund og blød i smagen.   Syndikatets
Doppelbock er blevet til i et ærefuldt samarbejde med
borgmesteren af Hjortshøj nord for Århus.   Farven er brun og
rødlig som mørk kobber. Den traditionelle maltede smag
suppleres med behagelige indslag af karamel og chokolade.  
En bock passer til mange slags mad, og den er særdeles god
til det kolde bord. Vi drikker den meget gerne til
påskefrokosten, til sommerens grillretter, efterårets kålretter
og om vinteren til gule ærter. 
Producent: SYNDIKATET - Øl med personlighed
Type: Bock / Doppelbock
Styrke: 7.2

Direktøren - Stærk Mørk Ale - Denne stærke, mørke ale er
baseret på et mix af specielt udvalgte belgiske malttyper og en
autentisk belgisk trappistgær. Aromaen præges af mørke bær
og frugt.   Den blide og komplekse smag er krydret, vinøs,
karamel- og kandissød, let olieagtig og med et delikat indslag
af chokolade, balanceret med en velafstemt bitterhed.   Øllen
vil begå sig glimrende til kraftige retter og endda som ledsager
til desserter med mørk chokolade. Direktøren var Syndikatets
første øl og er stadig vores brygmesters signaturøl.   
Producent: SYNDIKATET - Øl med personlighed
Type: Belgisk ale / Mørk stærk belgisk ale
Styrke: 8.5

Elskerinden - Dessert Stout - Imperial Vanilla Milk Stout.  
Cremet, kraftig og tydelig smag af karamel og vanilje.   En
utraditionel øl, tænkt som ledsager til de fleste typer dessert.  
Måske kan det udnyttes, at den er så kraftig, at den i sig selv
indeholder det hele og derfor servere hende som dessert –
ikke blot som tilbehør. En kraftfuld, afbalanceret, elskelig
dessertøl. Forestil dig sprødristet toffee, fløde og verdens
sødeste vanilje, samlet i en helt ny slags øloplevelse.
Indeholder laktose. 
Producent: SYNDIKATET - Øl med personlighed
Type: Stout/porter / Sweet stout
Styrke: 10



Festaben - Imperial Rum Stout - En festlig smagsbombe, der
nok får humøret frem hos de fleste.   Maltblandingen er det
festligste, vi har set i en stout, skønt sammensat så oplevelsen
bliver totalt party. Samtidig har vi brygget med markedets
allerfestligste humletyper. For at sende dig til eksotiske
himmelstrøg og tilbage igen, har vi tilsat jumborosiner og en
solid mængde kvalitetsrom.   ”Dos Maderas” betyder 2 slags
tønder, som hentyder til at indholdet er et blend af to nøje
udvalgte rom fra Barbados og Guyana: Kraftig pot still rom
sammen med mere blød rom fra kolonnedestillering. 5+5
henviser til den tredobbelte lagring: 5 år på Caribien
bourbonfad, derefter 3 år på Oloroso sherryfad og til sidst 2 år
på PX sherryfad på William & Humbert bodega i Spanien. 
Producent: SYNDIKATET - Øl med personlighed
Type: Stærk øl / Imperial stout
Styrke: 10

Fyrbøderen - Imperial Stout - Fyrbøderen er den person, der
fyrer op under kedlen på f. eks. et damplokomotiv og sørger
for at udnytte brændslet optimalt, så dampen holdes oppe på
et konstant, højt tryk. Fyrbødernes storhedstid på arbejds
markedet sluttede da damplokomotiverne blev udfaset i
1950’erne.   Arbejdet med at skovle kul og fylde vand på
kedlen krævede både teknik, præcision og råstyrke.   – Lidt
som når vi brygger denne øl, hvor bryghusets grej presses til
det yderste med over et halvt ton malt pr. 1000 liter,
velafstemt fordelt på 8 malttyper. Læn dig tilbage og tillad dig
selv en langsom nydelse af denne powerstout med noter af
kaffe, lakrids, tørv og en lillebitte smule kul. 
Producent: SYNDIKATET - Øl med personlighed
Type: Stærk øl / Imperial stout
Styrke: 11.5

Hippien - Imperial Saison - Den meget interessante gærtype
saison er meget oppe i tiden.   Det karakteristiske ved denne
gær er dens evne til at gære helt ud, og derved levere en
knastør øl med meget lav restsødme og dejlig frugtig smag. Vi
har spændt buen og ladet Saison-gæren arbejde med en
stærk urt, mæsket på fire slags korn. Og så giver vi den hele
armen med smags- og aroma-humlen. Tørhumlet er den også.
  Farven er gylden. Tør og bitter. Læskende og trods sin
styrke lader hun sig nemt indtage i store mængder. Vi kalder
hende Imperial Multigrain Hoppy Saison. 
Producent: SYNDIKATET - Øl med personlighed
Type: Belgisk ale / Saison
Styrke: 9.5

Komponisten - Klassisk Amber Ale - Amber ale er en øltype,
der trækker på traditioner fra så forskellige brygnationer som
USA, Belgien og England.   Vi har ladet os inspirere af den
klassiske musik og komponeret den mest alsidige øl, vi kunne.
Denne symfoniske øl kendetegnes af en mørkerødlig ravfarve
og hvidt skum.   Under ouverturen bydes på et partitur af
enkelhed og duft af karamel. Derefter følger en duet af
sødmefuld malt og stilsikker humle der hånd i hånd går op i en
højere enhed.   Efter finalen får du sikkert lyst til et da capo,
for du vil opleve at hver slurk bare kalder på én til. En meget
alsidig øl, der gør sig godt ved mange lejligheder. Nyd den til
frokost, til middagen eller til en fest med dejlig musik. 
Producent: SYNDIKATET - Øl med personlighed
Type: Lys ale / Amerikansk pale ale
Styrke: 5.5

Konsulenten - Moderne Brown Ale - Den traditionsrige
engelske brown ale udsat for moderne påvirkning og
innovation. Brygget med den fineste engelske Maris Otter malt
og udsøgt engelsk overgær. Men med en blanding af seks
malttyper, et lettere skotsk strejf af tørvemalt og en hurtig
afrunding med ristet egetræ forsøger vi at sætte en ny
standard for brown ale.   De krydrede noter giver nyt liv til
denne ølklassiker. Humleprofilen er skåret lidt ekstra skarpt
med et mix af tre forskellige amerikanske humlesorter. Stadig
som en brown ale skal være: rund, blød og imødekommende.  
Men tag ikke fejl: der er masser af fornyelse og kompleksitet. 
Producent: SYNDIKATET - Øl med personlighed
Type: Mørk ale / Engelsk brown ale
Styrke: 5.5

Krofatteren - Ale til Dansk Mad - Krofatteren er en rødbrun
overgæret øl, tilblevet i et eksklusivt samarbejde mellem Den
Lille Kro og Syndikatet.   Brygget efter belgisk forbillede og
sammensat så den med sin fyldighed og karakter passer til et
bredt udsnit af traditionelle danske retter.   Smagen er
kompleks og blid, frugtig og let krydret. Diskrete noter af
karamel, chokolade og tørret frugt. Lad Krofatteren servere til
alle danske frokost- og middagsretter. 
Producent: SYNDIKATET - Øl med personlighed
Type: Belgisk ale / Belgisk Dubbel/Bruin
Styrke: 6

Lagermanden - Fyldig Pilsner - Pilsneren stammer
oprindeligt fra området Pilsen i Bøhmen, der i dag er en del af
Tjekkiet, hvor denne øltype er brygget siden 1842.   Som
øltype bliver pilsneren ofte undervurderet, sikkert fordi de mest
udbredte, industrielle eksemplarer ikke smager af særlig
meget.   For at vinde dit pilsnerhjerte er Syndikatets pilsner
brygget efter et moderne, bayersk forbillede. Alle
ingredienserne er hentet fra Sydtyskland.   En mere
karakterfuld øl end både de oprindelige tjekkiske og de
moderne, industrielle nordeuropæiske pilsnere. Øllen
kendetegnes af en lys og let farve og hvidt skum. Behagelig
aroma, afdæmpet smag og moderat bitterhed. 
Producent: SYNDIKATET - Øl med personlighed
Type: Lys lager / Münchener helles
Styrke: 5

Mekanikeren - Genial Golden Ale - Amerikansk inspireret
mild ale. Gylden halmgul farve, blidt hvidt skum og let krop.
Enkel og ligetil at drikke, men så godt skruet sammen, at du
ikke vil kede dig. Belgiske specialmalte giver en let brødagtig
grundsmag, som krydres pikant af den amerikanske
humleblanding. Velegnet som tørstslukker eller reparationsøl.
Det moderate alkoholniveau gør den til den oplagte fyraftensøl
for øldrikkere med sans for både kvalitet og trafiksikkerhed.
Mekanikeren er en af Syndikatets letteste øl, hvilket fint
afspejler hendes ry, når der hviskes i organisationens kroge. 
Producent: SYNDIKATET - Øl med personlighed
Type: Lys ale / Engelsk golden ale
Styrke: 4



Nonnen - From Belgisk Ale - Nonnen er en klassisk belgisk
abbey-ale. Hun er brygget på gode råvarer, belgisk
aromamalt, rørsukker, belgisk gær og traditionelle europæiske
humlesorter. Smagen er holdt ren ved at undlade tilsætning af
krydderier, som ellers er vanlig praksis hos vore belgiske
kolleger. Hun er gylden og indbydende med et vedholdende
hvidt skum, behagelig uden skarpe kanter og dejligt fyldig.
Nonnen tilfører Syndikatet et skær af fromhed og uskyld, men
rygterne vil vide, at hun kan hjælpe med mere end
syndsforladelse. 
Producent: SYNDIKATET - Øl med personlighed
Type: Belgisk ale / Belgisk blond
Styrke: 6.6

Overhovedet - Mørk Quadrupel - Overhovedet er
Syndikatets hyldest til tidens gang. Stærk mørk ale, hvor
ingredienserne er nøje udvalgt og af virkelig høj kvalitet.
Langtidsfermenteret på en berømt vestflandersk trappistgær.
Han vil år for år begejstre med aroma og smag, der giver
associationer til karamel, mørk frugt, rosiner, dadler og meget
mere. Overhovedet bliver i Syndikatet konsulteret i forbindelse
med svære valg, og man gør som regel bedst i at følge hans
råd. Smag én og gem én – den bliver kun bedre med tiden. 
Producent: SYNDIKATET - Øl med personlighed
Type: Belgisk ale / Mørk stærk belgisk ale
Styrke: 10.2

Psykopaten - Sindssyg IPA 500 IBU - Ind i mellem må man
gerne være lidt vanvittig.   En amerikansk IPA har almindeligvis
en bitterhed på mellem 40 og 80 IBU. Det er bittert nok til de
fleste. I denne øl har vi tidoblet alt hvad der er almindelig
praksis vedrørende humle. Ja, det er ret overdrevet. Den er
meget bitter, smagfuld og hænger længe i munden.   Sluppet
løs specielt til humle-fanatikerne.   De fordomsfulde vil måske
ønske at spærre ham inde. Advarsel: Ekstremt meget
bitterhed og smag! 
Producent: SYNDIKATET - Øl med personlighed
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 5.8

Sejrherren - Imperial Red Ale - Dannebrog betyder danernes
fane eller rødfarvet fane. En velkendt myte om vores fanes
oprindelse fortæller at den 15. juni i år er det 800 år siden
Dannebrog faldt ned fra himlen under Valdemar Sejrs slag ved
Lyndanisse mod Esterne.   I denne anledning har vi brygget en
stærk, rød øl med frugtige og krydrede noter samt en yderst
diskret, underliggende syrlighed. Udover at være den oplagte
skåleøl på Valdemarsdag den 15. juni, vil denne øl med
masser af kompleksitet begå sig fint sammen med
specialiteter som f. eks. fede oste, muslinger med citrus, saltet
kød og desserter i almindelighed.   Engangsbryg, 2000 flasker.
Indeholder laktose. 
Producent: SYNDIKATET - Øl med personlighed
Type: Specialøl / Krydret øl
Styrke: 7.8

Sekretæren - Forførende Blond Ale - Stærk, gylden,
forførende og en lille smule lumsk. Brygget efter belgisk
tradition og tilsat moderne ingredienser og virkemidler.
Aromaen er vinøs og frugtrig med indslag af citrus og melon.
Smagen er kompleks, intens og behagelig. Sekretæren
anbefaler sig som en lækker tørstslukker, men forsigtighed
tilrådes ved indtagelse af større mængder: Hun er stærkere
end hun ser ud til. Sekretæren begår sig vel som aperitif og
som ledsager til lyse retter. Og med sin søde og afdæmpede
attitude egner hun sig særdeles godt som ingrediens i
madlavningen. Belgisk trippel med nytænkning. 
Producent: SYNDIKATET - Øl med personlighed
Type: Belgisk ale / Lys stærk belgisk ale/Tripel
Styrke: 8.5

Sheriffen - Tør IPA - Vores bud på en fortolkning af en af de
nyeste, spirende stilarter fra det vilde vestlige USA, Brut IPA.  
Stilarten låner sit navn fra vinverdenen, hvor prædikatet “brut”
betegner en meget tør champagne eller anden mousserende
vin. Til forskel fra en traditionel IPA er bitterheden sænket
samtidig med at restsødmen er ultralav. Resultatet er en
knastør og frugtig IPA så sprudlende at den skal fanges med
lasso.   Den ultimative tørstslukker, der altid rammer plet og
bedst nydes Colt, når støvet skal skylles ud af halsen efter en
god omgang cowboyder og indianere. Dine smagsløg vil ikke
være i tvivl om at sheriffen er kommet til byen. 
Producent: SYNDIKATET - Øl med personlighed
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6

Strandløven - Velskabt Wit - Vi har taget afsæt i en klassisk
belgisk witbier med en stor andel af umaltet hvede. En forfinet,
sprudlende, lys halmgul ale, hvor den traditionelle smag
understreges og udvides med brug af markante amerikanske
humletyper. Lidt tørhumle er også anvendt. Selvom
Strandløven ikke hører til blandt Syndikatets alkoholstærke øl,
hører vi ofte fra fans, at han fylder godt i munden. Strandløven
turnerer verden rundt og lever efter mottoet: “Der findes en six-
pack til enhver lejlighed. ” Find ham, hvor solen skinner. 
Producent: SYNDIKATET - Øl med personlighed
Type: Hvedeøl / Belgisk wit
Styrke: 5



B-09 Hornbeer
Hornbeer mikrobryggeri, etableret i 2008 og ejes af familien Sandgreen Jensen og deres gode ven Julian
Blair. Bryggeriet fik hurtigt fodfæste på markedet for specialøl, og er nu kendt som bryggeriet med det meget
brede sortiment – lige fra frugtøl, over pilsner, bock og IPA til de mest heftige stouts. Det er bryggeriets
målsætning at brygge øl med kant, men alligevel præsentere øl med harmoni. Målet er ikke, at du skal kunne
lide alle øllene i sortimentet, – der er også over 25 i alt-, men bare at du skal kunne finde øl i sortimentet, som
du har lyst til at nyde. Vi glæder os til at se dig på stand B9, hvor vi vil have et stort udvalg af blandt andet,
IPA, pilsner og Stout på fad og flaske.    

Applehorn - Vores Cider er brygget med økologiske
æblemost fra danske æbler, økologisk æblesirup og økologisk
rørsukker. Den har tilpas balance mellem sødme og syrlighed.
Denne cider er MEGET langt fra de syntetiske cidere, da den
er brygget med gode danske råvarer. Nuancer af champagne,
æble og citrus. 
Producent: Hornbeer
Type: / 
Styrke: 8.5

Black Magic Woman - Vores bud på en anderledes Stout
med tørverøget malt. Her er tale om en rigtig "mandfolkeøl"
med meget af det hele. Øllet er brygget på ristede bygmalte,
birkerøget malt, tørverøget malt, karamelmalte og pilsnermalt.
Øllet er humlet mere end ellers for at balancere den kraftige
maltprofil. Prøv Black Magic Woman til de "skarpe" oste,
blåskimmel og gedeost.   
Producent: Hornbeer
Type: Specialøl / Andre røg øl
Styrke: 10

Blonde - En belgisk inspireret øl. Vores blonde er brygget på
lyse bygmalte, krydderier, humle, vand og gær. Det komplekse
smags billede er opstået med bidrag fra krydderierne og den
belgiske gærtype. øllet med med masser af kulsyre og er
bolende frisk at se på. Vores blonde har nuancer af enebær,
koriander og peber.   
Producent: Hornbeer
Type: Belgisk ale / Belgisk blond
Styrke: 6.6

Brexit - Denne IPA er brygget til ære for briternes "kloge" og
"solidariske" valg, om at forlade den europæiske union. Den er
tørhumlet med Amarillo, Simcoe og Mosaic, hvilket giver nogle
dejlige nuancer i øllet. Den er brygget mere bitter end en
normal NEIPA, da vi er sikre på at det er sådan Theresa May
har det, med det britiske folks valg om at forlade EU.   
Producent: Hornbeer
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 5.9

Caribbean Rumstout - Vi har brygget på denne øl i lang tid.
Nu synes vi selv, at den er som vi ønsker. En meget kraftig
Stout med brændte toner fra ristet bygmalt, røgmalt, kaffe, en
smule krydderier og som prikken over i’et, en sjat rom. Denne
øl må meget gerne gemmes i flere år i et mørkt skab eller en
kælder. Men den kan altså også drikkes nu. Køb en ekstra
flaske og gem den til en særlig lejlighed om nogle år. Den vil
udvikle sig som god vin – bare bliver bedre og bedre. 
Producent: Hornbeer
Type: Specialøl / Andre tilsætninger
Styrke: 10

CzechCat - Sorte lagerøl, er blevet brygget i Tjekkiet i mere
end 500 år. Denne her er Hornbeers bud på en sort lager. Der
er brugt Pilsner malt, München malt, Chokolade malt og
Special B malt. Dette giver noter af ristet malt og chokolade. 
Producent: Hornbeer
Type: Mørk lager / Schwarzbier
Styrke: 5.5

Dryhop - Det er ikke en IPA – det er ikke en lager, men det er
en undergæret øl, godt humlet og tørhumlet. Det er en
singlehop version – al humle er Amarillo humle. Målet med
denne øl er at tilbyde en hel tør øl uden meget restsukker i 
kombination med humlen. så kommer humlen rigtig til sin ret,
og Amarilloens karakteristiske duft og smag bliver tydelig.
Dryhop er den helt rigtige øl på en varm sommerdag.   
Producent: Hornbeer
Type: Lys lager / Moderne lys lager
Styrke: 5

Framboise - Dette er en forfriskende frugt øl, brygget på malt,
humle samt  hindbær saft og sirup. Den er syrlig med en dejlig
duft af hindbær og har en smuk pink skum krone når den
skænkes.   
Producent: Hornbeer
Type: Specialøl / Frugt/grøntsagsøl
Styrke: 6

Grand Cru - Sur øl –  med stor sur krop. Hvis du godt kan lide
sure øl, kunne denne Grand Cru være noget for dig. For
munden til at snøre sig sammen. 
Producent: Hornbeer
Type: Syrlig øl / Gueuze lambic
Styrke: 6

Grisk - Denne øl er brygget til ære for den finansielle sektor
der med usædvanlig høj moral varetager en vigtig funktion i
samfundet. I den sektor lever man helt op til det gamle
ordsprog "det ingen ser, har ingen ondt af". Brygget med
Pilsner, München og Crystal malt. Tørhumlet med Simcoe,
Mosaic og Amarillo.   
Producent: Hornbeer
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6.4



Happy Hoppy Viking - Farven i denne Triple IPA er nærmest
som rav. Øllet er tørhumlet og man fornemmer en tydelig
blomster  duft i glasset fra de forskellige humle sorter. 
Producent: Hornbeer
Type: IPA (India pale ale) / Imperial IPA
Styrke: 9.3

Hornbock - Bock øl brygget med økologisk pilsner malt,
økologisk München og økologisk Special B malt. Special B
malten giver vores Hornbock den flotte rødlige glød, som øllet
har. Den har nuancer af rosin og karamel.   
Producent: Hornbeer
Type: Bock / Bock
Styrke: 7

Kong Hans - Brygget med økologisk pilsnermalt. Den er
brygget til ære for kongehuset, da vi selvfølgelig drømmer om
at blive Kongelig Hofleverandør. Kong Hans er brygget med en
appetitlig mængde aromahumle, som kommer til udtryk, ved en
duft af blomster og frugt.   
Producent: Hornbeer
Type: Lys lager / Tjekkisk pilsner
Styrke: 5

Kriek 2012 - Sur øl lavet på kirsebær, lagret på fad i 24
måneder. 
Producent: Hornbeer
Type: Syrlig øl / Gueuze lambic
Styrke: 6

Økologisk Fjord Pilsner - Kom forbi og prøv vores nye
forfriskende og lette fjord pilsner. Tørst slukker uden den vilde
humlesmag som Hornbeer ellers er kendt for.   
Producent: Hornbeer
Type: Lys lager / International lager
Styrke: 4.6

Økologisk Frokost - Økologisk frokost er brygget med
masser af god München malt og Karamelmalt. Med en speciel
brygteknik er det lykkedes at holde alkohol procenten nede på
kun 2,5% – og alligevel have en god smag fra malten. Så har
vi kogt øllet med en god humle, så der bliver balance mellem
det søde og det bitre.   
Producent: Hornbeer
Type: Mørk ale / Engelsk brown ale
Styrke: 2.5

Økologisk Summer - Summer er brygget med udtræk af
økologisk hyldeblomst og appelsin, som giver en naturlig
syrlighed og gør den frisk. summer har dejlige nuancer af
hyldeblomst, citrus og honning, hvilket gør den perfekt, til at
nyde i sommerens varme.   
Producent: Hornbeer
Type: Specialøl / Andre tilsætninger
Styrke: 4.6

Raven - Raven er en øl brygget til ære for de nordiske guder.
Målet med denne øl, var at brygge en øl som har nogle af de
samme nuancer som mjød og en høj alkohol procent. Den har
nuancer af kandis, karamel og dadler/rosiner. Vi er sikre på at
mjød nu er udskiftet med Raven i Valhalla, og derfor
forbeholder vi os rettet til at kalde os, leverandør til de
nordiske guder. 
Producent: Hornbeer
Type: Belgisk ale / Mørk stærk belgisk ale
Styrke: 8.7

The Fondamental Blackhorn - En kraftig American Imperial
Stout som er brygget med honning. Der er smag fra ristet
malt, kaffemalt og honning. The Fondamental Blackhorn passer
fantastisk til ostebord med de kraftige skimlede oste. Du kan
også prøve den til gode chokolade med minimum 80% kakao.  
Producent: Hornbeer
Type: Specialøl / Andre tilsætninger
Styrke: 10

The Red Cow - Hornbeers bud på den klassiske engelske
pub-ale. En overgæret øl, brygget med chokolade- og
kaffemalt, hvilket giver giver nogle dejlige nuancer i øllet.   
Producent: Hornbeer
Type: Mørk ale / Engelsk brown ale
Styrke: 5.8

Trumputkim - Brygget som en hyldest til verdens største
ledere. Nogle af dem valgt af folket, nogle af dem udpeget af
partiet – og nogle er bare Fars søn. Øltypen “Russian Imperial
Stout” Blev oprindeligt brygget til kejserinde Katharina den
Store i Rusland tilbage i 1700 – tallet. Hun var en meget streng
kvinde. Men hvis hun bare fik sin daglige ration af Russian
Imperial Stout – så blev hun til at holde ud. Vi går så lidt naivt i
bryggeriet og tænker, hvis nu verdens allerstørste ledere fik
tilgang til vores Trumputkim, ville verden så blive et sikrere
sted?Vi ved det ikke. 
Producent: Hornbeer
Type: Stærk øl / Imperial stout
Styrke: 10

Viking Chili Stout - Vores intention har været at brygge en
kompleks øl ikke for ekstrem, men alligevel med "kant". Chilien
virker lidt som "efterbrænder" – kildrer lidt på tungen, uden at
være aggressiv. Den har nuancer af chokolade, kaffe, lakrids,
vanilje og chili.   
Producent: Hornbeer
Type: Specialøl / Andre tilsætninger
Styrke: 10



Weissbier - Hornbeer økologisk Weissbier er vores lokale
udgave af den berømte sydtyske Weissbier. Den er brygget
med økologisk hvedemalt. Det er den perfekte tørst slukker om
sommeren, men den er nu også god på andre årstider.    
Producent: Hornbeer
Type: Hvedeøl / Weizen/weissbeer
Styrke: 4.8

Winterporter - Winterporter er brygget på blandt andet
München,- Karamel og Chokolade malt og der er brugt rigeligt
med dansk bihonning. Moderat humling gør at porteren ikke er
blevet for sød.   
Producent: Hornbeer
Type: Specialøl / Andre tilsætninger
Styrke: 8.6

B-10 Løkken Bryghus
Stolte traditioner for godt øl. På Løkken Bryghus, der er beliggende i byens centrum og tæt på torvet, brygges
der øl efter de helt gamle håndværkstraditioner. Et besøg på bryghuset er en ganske særlig oplevelse af
ølbrygningens kunst og giver et unikt i det særlige håndværk, som kræves for netop at skabe Løkken
Bryghus øl. Bryggerstuen er stedet, hvor vores mange gæster mødes. Vi glæder os til at byde dig velkommen
på Løkken Bryghus.  

Brown Ale - Test bryg 
Producent: Løkken Bryghus
Type: Mørk ale / Engelsk brown ale
Styrke: 5.4

Dark IPA - Test Bryg 
Producent: Løkken Bryghus
Type: IPA (India pale ale) / Black IPA
Styrke: 7.2

Elsebeth Gyldenstjerne - Elsebeth Gyldenstjerne levede i
1600 tallet og havde sin gang sammen med Stygge Krumpen 
Producent: Løkken Bryghus
Type: Lys ale / California common/steam beer
Styrke: 4.8

Forårsfornemmelser - En Engelsk Strong Ale til påske
frokosten 
Producent: Løkken Bryghus
Type: Lys ale / Engelsk golden ale
Styrke: 6

Jøwt - Jøwt, Vendelbomål der betyder skønt, vidunderlig eller
pragtfuld. 
Producent: Løkken Bryghus
Type: Lys lager / Tjekkisk pilsner
Styrke: 4.6

Kavt - Kavt, Vendelbomål og betyder akavet. 
Producent: Løkken Bryghus
Type: Belgisk ale / Belgisk blond
Styrke: 7

Løkken Badehus - En sommerøl tilegnet de hvide badehuse i
Løkken 
Producent: Løkken Bryghus
Type: Hvedeøl / Belgisk wit
Styrke: 4.6

Mørk Kutterøl - Løkken Bryghus’s meste kendte øl. 
Producent: Løkken Bryghus
Type: Mørk ale / Engelsk dark mild
Styrke: 5.2

Narrevorn - Kaffe / Whiskey stout. Narrevorn, Vendelbomål
og betyder en drilsk person. 
Producent: Løkken Bryghus
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 6.9

Pangel - Pangel, Vendelbomål og betyder at døje med noget. 
Producent: Løkken Bryghus
Type: Belgisk ale / Mørk stærk belgisk ale
Styrke: 9.5

Pøl'skånk - Test Bryg 
Producent: Løkken Bryghus
Type: Bock / Bock
Styrke: 6

Stygge Krumpen - Børglum Klosters sidste katolske biskob. 
Producent: Løkken Bryghus
Type: IPA (India pale ale) / Engelsk IPA
Styrke: 5.8

B-10 Bryggeriet Vestkysten
Bryggeriet Vestkysten er vestkystens nye brand, brygget med de fineste råvare fra blandt andet malt fra
Gyrup Gårdmalt.

Bandit - Vestkystens ny bryggeri. IBU: 26,6 EBC: 10,8 
Producent: Vestkysten
Type: Lys lager / Moderne lys lager
Styrke: 5.23

Bøllefrø - Test bryg 
Producent: Vestkysten
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 9.44



Brilleabe - Vestkystens nye bryggeri. IBU: 48,5 EBC: 14,2 
Producent: Vestkysten
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 5.78

Fadlageret Strong Ale - Fadlageret udskænkes kun lørdag
fra kl. 14.00 OBS: 5 cl. 
Producent: Vestkysten
Type: Lys ale / Engelsk golden ale
Styrke: 6.28

Grimrian - Vestkystens nye bryggeri. IBU: 26,3 EBC: 48,3 
Producent: Vestkysten
Type: Mørk ale / Engelsk brown ale
Styrke: 5.79

Kanaljen - Test bryg 
Producent: Vestkysten
Type: IPA (India pale ale) / Black IPA
Styrke: 6.33

B-15 BrygSelv Odense
BRYG DIN INDRE ØL I ODENSE OG KØBENHAVN Det populære BrygSelv-koncept finder du i både Odense
og København i moderne, velindrettede og hyggelige bryggelokaler. Hos BrygSelv kan du brygge dine egne øl
sammen med dine venner, familie eller arbejdskollegaer. Det er små bryggerier, som I selv betjener, mens I
hygger jer, smager på øl og får god hjælp af vores dygtige og humørfyldte personale. Det er sjovt, let og helt
usædvanligt hyggeligt. Det tager kun to en halv time for en brygning. Du kan vælge imellem mere end 100
forskellige typer af øl. Måske er du til en tysk hvedeøl, engelsk stout eller en fyldig belgisk sommerøl? Se de
mange øltyper her. Og du designer selv din helt egen etikette til din dejlige øl. Måske skal du have brygget din
egen øl til brylluppet, julefrokosten eller sommerfesten? Se et udvalg af etiketter her. Du kan brygge 30 eller
50 liter øl. Bestil tid til jeres bryg her, eller giv et gavekort til nogen, der elsker at hygge sig. Vi glæder os til at
se jer hos BrygSelv i København eller Odense.

Ale nr. 32 - Ale nr. 32 En af de mest populære Den kom, den
så, og den sejrede. Denne ale topper med sin milde maltede
smag. Den lysebrune farve står godt til den lette pikante snert
af Cascade-humle, der giver den et friskt pust, der matcher
den fine runde krop perfekt. Hvis du kan lide: At den er dobbelt
så god. 
Producent: BrygSelv Odense
Type: Mørk ale / Amerikansk brown ale
Styrke: 5.7

Belgian Dubbel - Belgian Dubbel Den mest solgte Kan du lide
Westmalle Dubbel, så er dette en øl for dig. Vores version af
den mørke belgiske klosterøl, eller Abbey Ale, er en noget
lysere ale. farven er meget mørk gylden, men smagen er
meget fyldig med en tydelig karakter af malt, karamel, og en
let brændt smag. Duften er præget af malt med en smule
blomsteraroma. Hvis du kan lide: Westmalle Dubbel. 
Producent: BrygSelv Odense
Type: Belgisk ale / Belgisk Dubbel/Bruin
Styrke: 6.5

Champagne Beer - Champagne Beer Øllen til de unge piger
Denne super lette , sprudlende øl , der er gæret med
champagne gær og uden for meget humle , er en øl rigtigt
mange piger forelsker sig i. 
Producent: BrygSelv Odense
Type: Specialøl / Andre tilsætninger
Styrke: 3.8

Humlehøst - HumleHøst  (Session øl. ) Medium bitter, gylden
farve med medium krop. Humlearoma: Meget kraftig Denne
Pale Ale er kendt som Session øl. Der er Citra og Mosaic
humle i rigelige mængder, som er tilsat efter end kogning. Det
giver en markant humle duft og smag. Hvis du kan lide:
Årstidens humledrik 
Producent: BrygSelv Odense
Type: Lys ale / Amerikansk pale ale
Styrke: 4.8

Romstout - Romstouten Den sorte med strejf af rom og
appelsin Denne stout er lavet specielt til Ølfestivalen tilsat
friske appelsiner i kogningen og 1 fl. Ron Esclavo 12 ved
filtrering. Rund, blød og super velsmagende. 
Producent: BrygSelv Odense
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 6.5

Sommerhvede - Sommerhvede Hører du til dem, der ynder at
komme til Sydtyskland og få en god Weissbier, så vil du elske
denne sommerhvede ? den er med sin gyldne farve og medium
krop enhver hvedekender værdig. Der er tilsat en lille snert af
lyng og appelsin, der spiller godt op af Cascade- og Cluster-
humlen. Hvis du kan lide: Heidi og Fritz. 
Producent: BrygSelv Odense
Type: Hvedeøl / Dunkelweizen
Styrke: 6

Urbockén - Urbockén Vores stærkeste øl på knap 10%
Bryggerens egen farvorit. Mørk gylden med en smag der ikke
vidner om 10% Lav bitterhed og en let humlesmag der
stammer fra Saaz humlen. 
Producent: BrygSelv Odense
Type: Bock / Doppelbock
Styrke: 10



B-16 Djævlebryg
Djævlebryg startede i foråret 2004 som et rent hobby-foretagende, hvor Rune og hans broder Stinus
begyndte at brygge all-grain (dvs. med rigtig malt; ikke sirup fremstillet på maltbasis) øl i deres moders
køkken. Det gik rigtig godt og resultaterne heraf var over al forventning. Siden er det gået slag i slag, og
Bryggeriet Djævlebryg er nu et fungerende bryggeri. Du kan læse Runes introduktion til håndbrygning. Der
udviklede sig hurtigt en mere-end-hobbyagtig interesse for de processer, der ligger til grund for et vellykket
resultat. Adskillige bøger blev læst og mange internetsider studeret flittigt. Resultatet af denne indsats er
blevet en høj grad af faglig viden kombineret med en pragmatisk ‘køkkenbordsfilosofi’. Hjertet skal være med
hele vejen – men det skal hjernen også! Og nej, vi tror naturligvis hverken på Djævlen, Gud(er) eller
julemanden.

Nekron - Nekron • en stout En tilbagelænet affære. Sådan kan
man godt beskrive oplevelsen ’Nekron’. Et diskret røgpræg fra
både bøge- og tørverøget malt udgør bunden. I midten fylder
en let karamelsødme og alkoholens vinøsitet. De ristede malte
og umaltet byg giver indtryk af kaffe, chokolade og ristet
rugbrød. Humlens moderate bitterhed blander sig villigt med
hele herligheden. Nekron kan nydes alene men er også en god
ledsager til kraftigere mad.   
Producent: Djævlebryg
Type: Stout/porter / Porter
Styrke: 8.5

Pride of Nekron - Pride of Nekron • en imperial stout Denne øl
er Mørkets Fyrste værdig. I såvel duft som smag er den et
sanseorgie i brændte, bitre og sødlige indtryk.
Mundvandsdrivende og varmende, fyldig og kompleks. Pride of
Nekron er ganske enkelt et kejserligt måltid i sig selv.   
Producent: Djævlebryg
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 10.5

B-18 DTU Bryghus
 DTU bryghus er en non-profit polyteknisk mikro-bryggeri platform for ny tænkning og innovation indenfor øl
brygning. Vi er godkendt af fødevarestyrelsen for øl produktion som foregår i forbindelse med vores
forskning, uddannelse og innovations aktiviteter. Vi opfinder nyt bryg udstyr og bryder alle regler indenfor
konventionelle brygning. Tag en smagsprøve-og-snak med os.

Brown Ale - En brown ale med solid bund, fremstillet på
pilsner- og Carafa 2 malt Svagt humlet med Magnum humle.
Karakteren er fyldig og vinøs, med gode noter fra maltene. NB:
Læs mere om DTU Bryghus på http://www. bryghus. dtu. dk/ 
Producent: DTU Bryghus
Type: Mørk ale / Engelsk brown ale
Styrke: 7

Classic - En fyldig pilsner med et ben ovre i classic-lejren,
med gode noter af Cascade humle og høj drinkability. NB: Læs
mere om DTU Bryghus på http://www. bryghus. dtu. dk/ 
Producent: DTU Bryghus
Type: Mørk lager / Wiener
Styrke: 5.5

Hvede Ale - Fremstillet med Pilsnermalt og umaltet hvede. Let
humlet med Cascade og krydret med en smule orangeskræl til
at give både sødme og spids. Dejlig rund og balanceret lys øl
med hvedenoter. NB: Læs mere om DTU Bryghus
på http://www. bryghus. dtu. dk/ 
Producent: DTU Bryghus
Type: Hvedeøl / Weizen/weissbeer
Styrke: 6

PilsnerPorter - En pilsner-møder-porter af caventetypen dvs
brygget på sidste hold (sparge). Fremstillet med pilsner- og
25% carafa 2 malt samt rent kakaopulver. Mørk og lys i
smagen på samme tid, svage noter af citrus og krydret frugt
med en solid farve fra kakaoen og Carafa 2 malten. NB: Læs
mere om DTU Bryghus på http://www. bryghus. dtu. dk/ 
Producent: DTU Bryghus
Type: Stout/porter / Porter
Styrke: 4



Prorektor 50/50 - En dobbeltbrygget pilsnertype der smager
hen imod en Duvel med klare noter af rug. Behageligt humlet
med Willamette, Mosaic og Cascade humle. NB: Læs mere
om DTU Bryghus på http://www. bryghus. dtu. dk/ 
Producent: DTU Bryghus
Type: Mørk lager / Moderne mørk lager
Styrke: 6

Science Brew Gohan Biiru Dark - Gohan Biiru Dark er en
særligt fremstillet variant af vores Gohan Biiru risøl, udviklet for
Sticks’n’Sushi, hvor vi anvender 20% kogt overskudsris direkte
i mæskningsprocessen og dermed udnytter og opskalerer
ressourcer, så det smager. Dark-varianten er mere komplekst
bitterhumlet i karakteren med Cascade, Magnum og Mosaic
oven på en Munich 1 og Carafa 2 bund.   Om Science Brew
Science Brew er et helt nyt ølbryggeri og bryggeri- og
fødevarelaboratorium, grundlagt som et spinout fra DTU ·–
med en stærk passion for god øl og klar fokus på
bæredygtighed, effektiv ressourceanvendelse og
genanvendelse af alle elementer i alle stadier af produktionen.
Vi tror stærkt på potentialet for cirkulær økonomi i
fødevareproduktion og i samfundet generelt. Science Brew
arbejder med unik internationalt patenteret teknologi i
samarbejde med DTU Foods og det er vores ambition at være
en naturlig showcase for klimaoptimerede processer og
fremtidige fødevareteknologier kombineret med gode
smagsoplevelser. Læs mere om Science Brew på http://www.
sciencebrew. dk/ 
Producent: Science Brew
Type: Mørk ale / Engelsk brown ale
Styrke: 5.5

Science Brew IPA - En smuk, fyldig og bitter IPA med lang
eftersmag, fremstillet på pilsnermalt og 25% Munich 2 Malt.
Meget humlet med Cascade, Magnum og Mosaic.   Om
Science Brew Science Brew er et helt nyt ølbryggeri og
bryggeri- og fødevarelaboratorium, grundlagt som et spinout
fra DTU ·– med en stærk passion for god øl og klar fokus på
bæredygtighed, effektiv ressourceanvendelse og
genanvendelse af alle elementer i alle stadier af produktionen.
Vi tror stærkt på potentialet for cirkulær økonomi i
fødevareproduktion og i samfundet generelt. Science Brew
arbejder med unik internationalt patenteret teknologi i
samarbejde med DTU Foods og det er vores ambition at være
en naturlig showcase for klimaoptimerede processer og
fremtidige fødevareteknologier kombineret med gode
smagsoplevelser. Læs mere om Science Brew på http://www.
sciencebrew. dk/ 
Producent: Science Brew
Type: IPA (India pale ale) / Engelsk IPA
Styrke: 5.5

Science Brew TechtoIPA - Science Brew’s hyldest til
Techtopia: Brygget på Munich 1 malt, Carafa Type 3 malt og
Chinook humle: En IPA med en let bitter kant og svage
citrusnoter. Om Science Brew Science Brew er et helt nyt
ølbryggeri og bryggeri- og fødevarelaboratorium, grundlagt
som et spinout fra DTU ·– med en stærk passion for god øl og
klar fokus på bæredygtighed, effektiv ressourceanvendelse og
genanvendelse af alle elementer i alle stadier af produktionen.
Vi tror stærkt på potentialet for cirkulær økonomi i
fødevareproduktion og i samfundet generelt. Science Brew
arbejder med unik internationalt patenteret teknologi i
samarbejde med DTU Foods og det er vores ambition at være
en naturlig showcase for klimaoptimerede processer og
fremtidige fødevareteknologier kombineret med gode
smagsoplevelser. Læs mere om Science Brew på http://www.
sciencebrew. dk/ 
Producent: Science Brew
Type: IPA (India pale ale) / Engelsk IPA
Styrke: 5.5

B-19 Holbæk Bryghus
I centrum af Holbæk ligger Holbæk Bryghus i kælderen under restauranten Bryghuset No5. Vores øl er delt op
i to brands, hvor Holbæk Bryghus bliver også solgt i supermarkeder i vestsjælland, mens Bryghuset No5 øl
kun sælges i specialbutikker (og udvalgte supermarkeder).   Vi brygger alt fra en dejlig smagfuld pilsner til en
kulsort baltic porter, og ikke mindst brygger vi vores helt egne Dessertøl. Vi elsker øl til mad, og vi har øl til
fisk, øl til kødet, øl til grøntsagstærten , øl til osten og ikke mindst øl til desserten. Hvis du ikke har smagt
vores Maglesø, Whiskeystout, Honeymoon, Hoppy eller vores Dessertøl, så er du velkommen.



C-01 ABInBev
Vi vil bygge et firma, der vil holde, ikke kun i de næste årti, men i 100 år mere. Gennem voresølmærker og
vores investeringer i samfundet fortsætter vi med at føre mennesker sammen. På den måde er vi en naturlig
del af menneskers liv i kommende generationer.   Vi er bryggere Vores bryggeritradition strækker sig mere
end 600 år tilbage i tiden, over kontinenter og over generationer. Fra Den Hoorn-bryggeriet i Leuven (Belgien),
til den ikoniske Anheuser-Busch i St. Louis (USA), og Bohemia i Petropolis (Brasilien). Vores geografiske
fodaftryk fører mennesker sammen.  Vores passion er at brygge den bedste øl med de bedste, naturlige
ingredienser og til at skabe oplevelser der fører mennesker sammen. Gennem vores størrelse og vores egen
forskning kan vi sikre, at vi altid har den højeste kvalitet samtidig med, at vi hjælper landmænd, forhandlere,
og samfund med at vokse. Vi er brand-byggere Vi bygger stærke ølmærker, der varer over tid, og vi er stolte
over at have en bred vifte af globale og lokale mærker. Disse ølmærker er grundlaget for vores virksomhed
og hjørnestenen i vores relationen til forbrugerne.

Corona - Født i solen, med stranden som hjemmeland, er hver
Corona en invitation til at komme ud og slappe af. Den gyldne
drik er til 100% brygget i Mexico, kronet til den mest populære
mexicanske øl i verden og sjette højest præmieret ølmærke i
verden*. Corona har perfektioneret livets enkle stunder siden
1925 og nydes med glæde i over 120 lande i hele verden. 
Producent: 
Type: Specialøl / Frugt/grøntsagsøl
Styrke: 4.5

Cubanisto Rum Beer - Cubanisto er en blanding af øl og
spiritus, der kombinerer højkvalitets rumsmag med citrus,
appelsin, lime og har en aroma af karamelliseret rørsukker. 
Producent: 
Type: Specialøl / Andre tilsætninger
Styrke: 5.9

Franziskaner Hell - Bayersk specialöl Rødderne til
Franziskaner-bryggeriet går tilbage til 1363 hvor ”Bræustatt
bey den Franziskanern” (bryggeri ved franciskanerne) første
gang er nævnt. Mere end 650 år senere er Franziskaner stadig
traditionelt brygget ifølge de bayerske renhedskrav i München.
 Franziskaner er en topfermenteret hvede øl, der er kendt for
sit behagelige afbalancerede og krydret hvedesmag. Det
gyldne grumsede hvede øl udmærker sig ved sin uforligneligt
friske, syrlige og frugtige smag, og dens høje kulsyreindhold. 
Producent: 
Type: Hvedeøl / Weizen/weissbeer
Styrke: 5.9

Goose island - Det hele begyndte, da Goose Islands
grundlægger, John Hall, var på en inspirerende tur til Europa i
løbet af 80’erne. Med tilbage til Chicago havde han ikke kun
tanken om, at USA fortjente en bedre øl, men også en
nysgerrighed om håndværksbrygget øl og hvordan det ville
fungere i praksis. Han startede et lille lokalt bryggeri i Chicago,
der hedder Goose Island, og siden da er bryggeriet kun vokset
stærkere. I dag har Goose Island verdens største hop gård og
brygger årligt over 45 forskellige øltyper. 
Producent: Goose Island
Type: IPA (India pale ale) / Engelsk IPA
Styrke: 5.9

Hoegaarden - Den oprindelige belgiske hvede øl Unik,
autentisk belgisk hvede øl med en bryggeritradition vi kan
spore hele vejen tilbage til 1445. Hoegaarden adskiller sig fra
andre med sin særlige karakter. Hoegaarden har en unik og
meget kompleks bryggeriproces, der involverer appelsinskal
og koriander. Øllen bliver først topfermenteret får derefter
tilsat naturlig kulsyres, hvilket resulterer i et meget specielt,
grumset hvid udseende og en opfriskende smagsoplevelse.
Forbrugere i mere end 70 lande over hele verden kan nyde
Hoegaarden’s friske smag. 
Producent: 
Type: Hvedeøl / Weizen/weissbeer
Styrke: 4.9

Leffe Blonde - Leffe, Genopdager de særlige øjeblikke Ved at
gøre alt det ekstraordinære til perfektion er Leffe en øl, der
beriger alle særlige øjeblikke. Den smagfulde og
gennemgående karakter i Leffe øl-familien giver en recept til
livets bedste erfaringer. Leffe er skabt med ingredienser alene
af høj kvalitet og følger en unik bryggeritradition og deles og
nydes nu af forbrugere i over 70 lande i hele verden 
Producent: 
Type: Hvedeøl / Belgisk wit
Styrke: 6.6



Leffe Brune - Leffe Brune er nok den mest kendte Leffe-øl,
der findes. Det er en traditionel belgisk klosterøl, der
karakteriseret ved sin dybe, brune farve og sin helt særlige
søde og frugtagtige aroma med et let strejf af mørkristet malt
og en sød smag med en let bitter, ristet eftersmag. Perfekt til
både måltider og en stille hyggestund. Leffe Brune har den
rigtige, autentiske smag af klosterøl, sådan som sådan en skal
smage og har smagt i århundreder, siden klostrene begyndte
at tjene penge på ølbrygning omkring år 1000. Forhistorien for
Leffe Brune er der også et kapitel for sig selv. Vi skriver 1240
og scenen er den belgiske by Dinant, der ligger ved floden
Meuse i den sydøstlige del af Belgien – hjemsted for Leffe
klosteret. Her hærger en epidemi, der spredes via byens
vandforsyning. 
Producent: 
Type: Belgisk ale / Mørk stærk belgisk ale
Styrke: 6.5

Leffe Ruby - Leffe Ruby en frugtøl med noter af bl. a.
jordbær, hindbær og blåbær 
Producent: 
Type: Specialøl / Frugt/grøntsagsøl
Styrke: 5

Stella Artois - Joie de BiereStella Artois er del af en belgisk
bryggeritradition som kan dateres så langt tilbage som 1366.
Arven af kvalitet og raffinement reflekteres i det ikoniske glas,
der er designet for at fremhæve alle smagsnuancer – med en
unik form der højner aromaerne og en fod der holder øllen kold
længere. Stella Artois brygges stadig med de bedste naturlige
ingredienser i en tradition af håndlavet luksus. I dag er Stella
Artois det bedste belgiske øl i verden og serveres i 95 lande. 
Producent: 
Type: Lys lager / International lager
Styrke: 5

C-03 Åben
Åben er et dansk mikrobryggeri. Vores fokus er på smagfulde og humle-kraftige øl. Malten dyrker vi selv på
markerne rundt om bryggeriet, og alt øllet bliver lavet på vores eget bryggeri i Kolding. På bryggeriet hylder vi
åbenhed i alt sin enkelthed, derfor navnet Åben. Værende åbenhed omkring de øl som vi brygger, åbenhed
overfor nye ideer og åbenhed over for andre. Vores første øl "Bryg 61" ? hedder bryg nr. 61, fordi vi brugte 61
forsøg på at nå til denne opskrift.  Navnet Åben er blandet andet en hyldest til den åbenhed, der er i
ølbranchen, hvor døren typisk står åben for andre bryggere (det var blandt andet af disse veje, at vi lærte at
brygge øl). Men vigtigst af alt, så må vi ikke glemme at en af hovedårsagerne til, at vi går ud og drikker en øl
(eller flere), er for at åbne en samtale og møde nye mennesker ? og hvad bedre end at gøre dette med en
Åben øl!

Bryg 61 - Our first ever beer. It is called Bryg nr. 61 (brew no.
61), as it took 60 attempts before ending up with "Bryg nr. 61
– IPA". It is a fruity and hazy New England Pale Ale made
primarily with Citra and Mosiac. Only very modest bitterness
but high aroma of exotic fruits. Delicious for a summer day or a
drink in the bar. It has now become a classic for us. 
Producent: Åben
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 5.5

Going East with the Wind - Medium bodied, fruity New
England Session IPA 
Producent: Åben
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 4.2

Going West with the Sun - A crisp West Coast IPA with a lot
of bitterness and generously dry-hopped – old school! 
Producent: Åben
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6.9

Mr. Oaky - Maybe he is here, maybe he is not! Oak chip aged
stout.   
Producent: Åben
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 9.2

My Hoppy Lager - A smooth, slightly bitter yet refreshing
India Pale Lager. Medium body with citrus notes and easy to
drink. With Sorachi Ace and Mosaic 
Producent: Åben
Type: Lys lager / Moderne lys lager
Styrke: 5

Solar Eclipse - Super heavily hopped Oat Cream Triple IPA. 
Producent: Åben
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 10.1



Stolen Fruit, red berries - Berliner Weisse with raspberry,
blackcurrant, redcurrant, black cherries and blackberry. 16%
(290 kg) in total by weight. 
Producent: Åben
Type: Syrlig øl / Berliner weisse
Styrke: 5.4

Sundancer, Pineapple - Heavily hopped and full-bodied Oat
Cream IPA, bright as the summer sun and hazy as mango
juice. With pineapple. 
Producent: Åben
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 8.1

Sundancer, Sea Buckthorn - Heavily hopped and full-bodied
Oat Cream IPA, bright as the summer sun and hazy as mango
juice. With Sea Buckthorn. 
Producent: Åben
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 8.1

C-04 Det Lille Bryggeri
Det Lille Bryggeri er et lille bryggeri beliggende i Bringstrup ved Ringsted. Bryggeriet drives og ejes af René
Hansen der har brygget øl siden 2005. Det Lille Bryggeri brygger kvalitetsøl i små mængder, mellem 150-1200
L. af hver øl. Alle øl er ufiltreret og upasteuriseret.  Jeg ønsker, at give dig den bedste oplevelse med min øl.
Derfor gør jeg meget ud af, at vælge de bedste råvarer, give øllet de bedste forudsætninger under processen,
for efterfølgende at kunne give dig den optimale nydelse. Der er rigtig mange spændende nyheder igen i år.
Og i år har Det Lille Bryggeri valgt at invitere det nye bryggeri Two Heads Behind med ind i standen. Two
Heads Behind vil præsentere 6 øl, heraf 2 helt nye. Igen i år, har jeg utrolig mange spændende øl med, både
nyheder, gamle kendinge og noget af det mest eksperimenterende, der ses på det Danske marked. I år
forventer jeg at have 23 øl med på fad, 27 øl på flaske, samt 4 dejlige cidere. I alt 50 forskellige øl, og af dem
21 nyheder. Rigtig god fornøjelse René HansenDet Lille Bryggeri

4 Grain Pale Ale #3 - Lækker Pale Ale med de 4 kornsorter
byg, hvede, havre & rug. Frisk humleprofil. 
Producent: Two Heads Behind
Type: Lys ale / Amerikansk pale ale
Styrke: 5.5

Belgisk Dubbel #4 - Brygget med masser af råvarer og
selvfølgelig Belgisk Kandis og gær. Bør opleves. 
Producent: Two Heads Behind
Type: Belgisk ale / Belgisk Dubbel/Bruin
Styrke: 7.2

Det Lille Bryggeri Abbey Ale - Klosterbryg 9,3% Inspirationen
er hentet fra det Belgiske klosterøl, vi har dog valgt at tilpasse
den vores smagsløg (vi brygger øl vi selv vil drikke). Derfor er
der en anelse mere humle i vores Abbey Ale, som giver større
harmoni, samt gør sig mere egnet til mad. 
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: Belgisk ale / Lys stærk belgisk ale/Tripel
Styrke: 9.3

Det Lille Bryggeri Barley Wine 2018 - Barley Wine 10,6 %
De bedste råvare og store mængder af dem, er med til at
skabe denne unikke og vinøse øl. 
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: Stærk øl / Amerikansk barley wine
Styrke: 10.6

Det Lille Bryggeri Big Bang 2018 - Champagne øl tilsat
fersken. Denne øl er tilsat fersken saft og sirup og
efterfølgende gæret på champagnegær. 
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: Specialøl / Frugt/grøntsagsøl
Styrke: 7.6

Det Lille Bryggeri Blåbærcider - Æblecider tilsat store
mængder blåbær.      
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: / 
Styrke: 5.6

Det Lille Bryggeri Black Bremmel - Imperial Stout m.
Brombær 10,4%Det sidste fad Black Bremmel, en øl lavet i
samarbejde med Ny Nordisk øl.      
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: Stærk øl / Imperial stout
Styrke: 10.4

Det Lille Bryggeri Black Mash2 2019 udgave (NYHED) -
Dobbelt indmæsket Imperial Stout, fantastisk med en utrolig
kraftfuld profil. 
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: Stærk øl / Imperial stout
Styrke: 14

Det Lille Bryggeri Bloody Pale Ale (NYHED) - Pale Ale tilsat
blodappelsin som gir en utrolig friskhed sammen med den
friske humleprofil. Humletyperne: Cascade, Lemondrop, Loral,
Ekuanot. 
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: Lys ale / Amerikansk pale ale
Styrke: 6.8

Det Lille Bryggeri Bringstrupper Brown (NYHED) - Brown
Ale, fuld af kraft og dejlige noter af malt og humle. 
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: Mørk ale / Amerikansk brown ale
Styrke: 5.3



Det Lille Bryggeri Bryg 500 - Bryg 500  Belgisk Quadrupel
15,9% En kraftfuld Belgisk Quadrupel, som er brygget i meget
begrænset mængde, og vil aldrig blive brygget igen. En unik øl
brygget med de bedste råvarer. Der udskænkes 5 cl. Pr.
polet. 
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: Belgisk ale / Lys stærk belgisk ale/Tripel
Styrke: 15.9

Det Lille Bryggeri Bryg 500 Barrel Aged - Bryg 500 Barrel
Aged  Belgisk Quadrupel 15,9% En kraftfuld Belgisk
Quadrupel som er brygget i meget begrænset mængde, og vil
aldrig blive brygget igen. En unik øl brygget med de bedste
råvarer. Der udskænkes 5 cl. Pr. polet. 
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: Belgisk ale / Lys stærk belgisk ale/Tripel
Styrke: 15.9

Det Lille Bryggeri Bryg 600 - Imperial Stout 12,7% Lækker
stout tilsat fignepure og belgisk kandis. Der udskænkes 5 cl.
Pr. polet. 
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: Stærk øl / Imperial stout
Styrke: 12.7

Det Lille Bryggeri Bryg 600 Barrel Aged - Bryg 600 Barrel
Aged Imperial Stout 12,7% Lækker stout tilsat fignepure og
belgisk kandis. Lagret 9 måneder på barolo fade. Der
udskænkes 5 cl. Pr. polet. 
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: Stærk øl / Imperial stout
Styrke: 12.7

Det Lille Bryggeri Bryg 800 - 800 er en kraftig Imperial Stout,
der er tilsat kaffe, vanilje og efterfølgende er egetræslagret
med portvin. Når denne sorte øl hældes op i glasset, mødes du
af et flot brunt skum. En utrolig kompleks øl med mange dejlige
smagsnuancer. Øllen er bryg nummer 800 på bryggeriet i
Bringstrup Der udskænkes 5 cl. Pr. polet. 
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: Stærk øl / Imperial stout
Styrke: 10.9

Det Lille Bryggeri Bryg 900 - 900 er en kraftig Imperial Stout,
der er tilsat chokolade, vanilje og cacao nibs. . Øllen er bryg
nummer 900 på bryggeriet i Bringstrup Der udskænkes 5 cl.
Pr. polet. 
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: Stærk øl / Imperial stout
Styrke: 10.9

Det Lille Bryggeri C4 (B)LOW (NYHED) - Lækker tørhumlet
Pale Ale på kun 3,1%. Tilsat C4  = 4 humletyper med
C (Columbus, Centennial, Chinook, Citra) 
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: Lys ale / Amerikansk pale ale
Styrke: 3.1

Det Lille Bryggeri Candy Stout (NYHED) - Lakridskonfekt øl.
Alle kender Lakridskonfekt men vi har forskellige favoritter.
Bryggerens favorit er de runde med lakrids i midten og et
farvet lag kokos udenom. Denne øl er flyende lakridskonfekt. 
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: Stærk øl / Imperial stout
Styrke: 9.6

Det Lille Bryggeri Columbus IPA - Bryggerne har kun brugt
favorithumlen, columbus humle, hvilket giver en kraftig
bitterhed, med masse at blomster og frugt. En vidunderlig øl,
der smager efter mere. 
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 7.8

Det Lille Bryggeri Dark Ale - En mørk fyldig øl, med en kraftig
maltsmag, tilsat et godt skud humle, til at tæmme maltsmagen,
og få en friskhed i øllet. Belgisk trappist gær er med til at
fuldende denne flotte og kraftfulde øl. 
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: Mørk ale / Amerikansk brown ale
Styrke: 7.9

Det Lille Bryggeri Dobbelt Lakridsporter - Glæden ved at
lave øl, er også at eksperimentere, og udfordre sine egne og
andres smagsløg. Double Lakridsporter er netop lavet for at
udfordre, og vise øllets spændende og mangfoldige verden.
Lakrids er tilsat både i brygningen og under lagringen. Denne
øl er storebror til vores Lakridsporter. 
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: Stærk øl / Imperial stout
Styrke: 8.4

Det Lille Bryggeri Double Chili Lakrids - Double Chili Lakrids
Ale er blevet så populær, at vi prøver at få den fast i sortiment,
men dette er svært pga. vores lille bryganlæg. Double chili
lakrids Ale udspringer fra vores Chili Lakrids, men med mere
af det hele. Udfordrer dine smagsløg på den gode måde.   
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: Belgisk ale / Belgisk Dubbel/Bruin
Styrke: 8.2

Det Lille Bryggeri Easy IPA - En Amerikansk IPA i den lette
ende af skalaen. Utrolig harmonisk med en lav alkohol procent.
     
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 4.4

Det Lille Bryggeri Forårsbryg 2019 - Forfriskende Pale Ale
med masse Mosaic humle. Selvfølgelig tørhumlet         
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: Lys ale / Amerikansk pale ale
Styrke: 6

Det Lille Bryggeri Hindbær Lakrids Ale Ver. 7 (NYHED) -
Nyeste version af Hindbær lakrids øl med meget hindbær og rå
engelsk lakrids. En oplevelse værd. 
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: Specialøl / Frugt/grøntsagsøl
Styrke: 7.4

Det Lille Bryggeri Hindbær/mango cider - Lækker cider
med Hindbær & Mango. 
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: / 
Styrke: 4.8



Det Lille Bryggeri HiPSteR oR NoT ALe (NYHED) - Gylden
Ale medflot maltet karakter 
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: Lys ale / Engelsk best bitter
Styrke: 4.6

Det Lille Bryggeri Humlemord 16 Green life (NYHED) -
Humlemord er en ølserie, hvor vi bruger så store mængder
humle, at vi kalder det Humlemord. Green life er en fantastisk
IPA, som er tripel dryhop. med Amarillo og Mosaic.
Humletyper: Columbus, Amarillo & Mosaic 
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 7.1

Det Lille Bryggeri Imperial Stout - Blåbær (NYHED) -
Glæden ved at lave øl, er også at eksperimentere, og udfordre
sine egne og andres smagsløg. Dette er en Imperial Stout i en
Serie bestående af 6 Imperial Stouts. Denne Imperial Stout er
tilsat blåbær, derudover er der en ren udgave samt 4  andre
indeholdende forskellige frugter. 
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: Stærk øl / Imperial stout
Styrke: 9

Det Lille Bryggeri Imperial Stout - Brombær (NYHED) -
Glæden ved at lave øl, er også at eksperimentere, og udfordre
sine egne og andres smagsløg. Dette er en Imperial Stout i en
Serie bestående af 6 Imperial Stouts. Denne Imperial Stout er
tilsat Brombær, derudover er der en ren udgave samt 4  andre
indeholdende forskellige frugter. 
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: Stærk øl / Imperial stout
Styrke: 9

Det Lille Bryggeri Imperial Stout - Hindbær (NYHED) -
Glæden ved at lave øl, er også at eksperimentere, og udfordre
sine egne og andres smagsløg. Dette er en Imperial Stout i en
Serie bestående af 6 Imperial Stouts. Denne Imperial Stout er
tilsat Hindbær, derudover er der en ren udgave samt 4  andre
indeholdende forskellige frugter. 
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: Stærk øl / Imperial stout
Styrke: 9

Det Lille Bryggeri Imperial Stout - Kirsebær (NYHED) -
Glæden ved at lave øl, er også at eksperimentere, og udfordre
sine egne og andres smagsløg. Dette er en Imperial Stout i en
Serie bestående af 6 Imperial Stouts. Denne Imperial Stout er
tilsat kirsebær, derudover er der en ren udgave samt 4 andre
indeholdende forskellige frugter. 
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: Stærk øl / Imperial stout
Styrke: 9

Det Lille Bryggeri Imperial Stout - No fruit (NYHED) -
Glæden ved at lave øl, er også at eksperimentere, og udfordre
sine egne og andres smagsløg. Dette er en Imperial Stout i en
Serie bestående af 6 Imperial Stouts. Denne øl er den rene
udgave, de 5 andre indeholder forskellige frugter. 
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: Stærk øl / Imperial stout
Styrke: 9

Det Lille Bryggeri Imperial Stout - Solbær (NYHED) -
Glæden ved at lave øl, er også at eksperimentere, og udfordre
sine egne og andres smagsløg. Dette er en Imperial Stout i en
Serie bestående af 6 Imperial Stouts. Denne Imperial Stout er
tilsat solbær, derudover er der en ren udgave samt 4  andre
indeholdende forskellige frugter. 
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: Stærk øl / Imperial stout
Styrke: 9

Det Lille Bryggeri Imperial Stout 2019 (NYHED) - Årets
Imperial Stout sort og kraftfuld som altid. Fantastisk smag og
mange nuancer. 
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: Stærk øl / Imperial stout
Styrke: 10.1

Det Lille Bryggeri India Pale Ale - En dejlig fyldig øl, der
starter med et præg af sødme, grundet valget af malte.
Derefter træder de 3 amerikanske humletyper flot i karakter,
og giver øllen den karakteristiske bitterhed, der flot bliver
hængende i smagen. 
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6.3

Det Lille Bryggeri Lakridsporter - Lakridsporter er en porter,
der er tilsat ren rå lakrids. Porteren er en fyldig sag, med et
mørkt cremet skum, duft af brændte malttyper, samt et twist
af lakrids. En porter, der indeholder alt det en porter skal, og
så lige en anelse lakrids. 
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: Stout/porter / Porter
Styrke: 6.6

Det Lille Bryggeri Marshmallow Vanilla Tripel (NYHED) -
Belgisk Tripel tilsat Marshmallows og vanilje. 
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: Belgisk ale / Lys stærk belgisk ale/Tripel
Styrke: 9

Det Lille Bryggeri My Name is Pale Ale - Forfriskende Pale
Ale (Summit & Citra humle) 
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: Lys ale / Amerikansk pale ale
Styrke: 5.5

Det Lille Bryggeri Oat Meal Cookie Dream - Mørk Ale
brygget på Byg, havre, hvedemalt, humle, kandis, vanilje,
chokolade, hasselnød. 
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: Mørk ale / Amerikansk brown ale
Styrke: 6.6



Det Lille Bryggeri Oh my Hop Summit/Amarillo (NYHED) -
Lækker Pale Ale med 2 amerikanske humletyper Summit &
Amarillo 
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: Lys ale / Amerikansk pale ale
Styrke: 6

Det Lille Bryggeri Pærecider - Forfriskende pærecider     
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: / 
Styrke: 4.6

Det Lille Bryggeri Røgporter - Porter med 3 typer røgmalt En
nyhed fra Det Lille Bryggeri Røgporter er tilsat hele 3 typer røg
malt. Røg maltene der er brugt, er den kraftfulde skotske
tørve-røget peated malt, der kendes fra røget whisky, den
lettere tyske rauch malt og til sidst en belgisk Whisky røgmalt.
Røg og sorte malte er basen i denne skønne røgporter. En
dejlig øl for nydere af denne unikke og spændende ølstil. 
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: Specialøl / Andre røg øl
Styrke: 5.3

Det Lille Bryggeri Røgporter m. Lakrids - Porter med 3
typer røgmalt tilsat Engelsk lakrids En nyhed fra Det Lille
Bryggeri Røgporter er tilsat hele 3 typer røg malt. Røg maltene
der er brugt, er den kraftfulde skotske tørve-røget peated
malt, der kendes fra røget whisky, den lettere tyske rauch malt
og til sidst en belgisk Whisky røgmalt. Røg og sorte malte er
basen i denne skønne røgporter som i lagringen er twistet med
Engelsk Lakrids En dejlig øl for nydere af denne unikke og
spændende ølstil. 
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: Specialøl / Andre røg øl
Styrke: 5.3

Det Lille Bryggeri Smoking Rye (NYHED) - Rug røgøl. En
røgøl med flere forskellige typer røgmalt samt en god portion
rugmalt. En øl for alle der kan lide lidt røg i deres øl. 
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: Specialøl / Andre røg øl
Styrke: 6.8

Det Lille Bryggeri Solbær/Hindbær cider - Lækker cider
med Solbær & Hindbær     
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: / 
Styrke: 4.8

Det Lille Bryggeri The Stay Puft Imperial Stout - Et monster
af en øl, en øl der har fået på alle tangenter og smager
himmelsk. Ingredienslisten er lang: Malt, humle, vand, gær,
belgisk kandis, Marshmellows, kokos, vanilje, havsalt og
chokolade. . . it seems harmless and puff and cute -but given
the right circumstances, everything can be turned back and 
become EVIL Der udskænkes 5 cl. Pr. polet. 
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: Stærk øl / Imperial stout
Styrke: 13.2

Det Lille Bryggeri Tro, Håb & Kærlighed (NYHED) -
Signaturbryg for 2018,  kraftfuld Bourbon Egetræslagret Old
Ale tilsat Canadisk Ahornsirup. 
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: Specialøl / Trælagret øl
Styrke: 11.3

Dobbeltmask Barley Wine #4 - Barley Wine indmæsket 2
gange, som gør den ekstra fyldig og kraftfuld.      
Producent: Two Heads Behind
Type: Stærk øl / Amerikansk barley wine
Styrke: 13.3

Hr. Skov Honning IPA (NYHED) - En lækker IPA tilsat
honning som er med til at skabe en dejlig IPA med god
bitterhed og en let sødme.      
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6.6

Hr. Skov Porse - Hr. Skov porse er en Brown Ale tilsat porse
essens fra Hr. Skov i Blåvand.      
Producent: Det Lille Bryggeri
Type: Mørk ale / Engelsk brown ale
Styrke: 6.6

India Pale Ale #2 - Klassisk Amerikansk IPA, Columbus, Citra
& Mosaic. Tørhumlet. 
Producent: Two Heads Behind
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6.3

Raspberry Sour #7 (NYHED) - Kettle sour fra Two Heads
Behind med Hindbær.      
Producent: Two Heads Behind
Type: Syrlig øl / Berliner weisse
Styrke: 4.2

Two Heads Behind Imperial Stout #1 - Kraftig Imperial
Stout, brygget i meget begrænset mængde. Der udskænkes 5
cl. Pr. polet. 
Producent: Two Heads Behind
Type: Stærk øl / Imperial stout
Styrke: 11.8



C-05 Det Belgiske Hus
Vi har, fra den spæde start i 2004, stillet skarpt på øl fra den øverste hylde. Ideen var at samle det bedste
belgiske øl under ét tag, for at styrke markedsføringen i Danmark af de centrale ’fyrtårne’ blandt belgiske
bryggerier og samtidig at lette tilgangen til disse for de professionelle indkøbere i Danmark, som for alvor vil
noget med godt øl. Det første bryggeri i vores portefølje var De Dolle Brouwers, og snart efter kom Brouwerij
De Ranke til. Ikke nogen ringe start og efterfølgende gik det stærkt. Bryggerier som Brasserie Dupont,
Brouwerij Verhaeghe og Brouwerij Girardin så snart fordelen ved at samle sig i ’the good company’. Mange
er kommet til siden og vi kan, uden at blinke, sige at vi idag repræsenterer hovedparten af de mest
interessante belgiske bryggerier. Mikkeller valgte i 2012 at lade os overtage distributionen af deres varer i
Danmark, samme år sluttede Amager Bryghus sig til. Spoler vi frem til i dag, kan vi også skrive Flying Couch,
Bad Seed Brewing, Brewski, O/O Brewing, Beerbliotek, Brekeriet, Stockholm Brewing, Magic Rock, Magic
Rock og De Molen på listen over bryggerier, vi er stolte over at repræsentere i Danmark. Kig forbi til en snak
og en rigtig god øl!

C-06 CPH Brewhouse
I CPH Brewhouse brygger vi Craft beer med udgangspunkt i de traditionelle øltyper, med øje for øllenes
oprindelige udgangspunkt. Samtidig vil vi give et personligt præg på forskellige kendte øltyper og gå på
opdagelse i udviklingen af nye ølstile. Kærlighed til ølbrygning og dens traditioner samt nysgerrighed efter at
gå nye veje, er vores drivkraft til at brygge spændende øl af høj kvalitet. Vi håber, at vores Craft beer fra CPH
Brewhouse ikke bare falder i vores egen smag, men at andre også gerne vil drikke dem. Omgivelserne for
CPH Brewhouse er en af de gamle flyhangarer på den tidligere militære flyvestation Værløse udenfor
København. Det er nogle fantastiske fysiske rammer, hvor bryggeriet er placeret mellem de særprægede
militære bygninger, midt i en filmby og en enestående natur samt opførelsen af nye familiehuse skaber en unik
og kreativ ramme med åbne vidder og højt til loftet, hvilket giver masser af plads til at gøre vores ideer til
virkelighed. Øl fra CPH Brewhouse vil vi sælge med fokus på lokalområdet, fra vores nærmeste naboer og til
ølbarer, specialbutikker, spillesteder, firmaer og forskellige arrangementer i Storkøbenhavns område. CPH
Brewhouse er medlem af Bryggeriforeningen. Højt skum Lars og Kim

Hangar5 - Vores placering ved Hangar 5 på flyvestationen i
Værløse har inspireret os til vores første American IPA.
Cascade, Citra og Mosaic og en god gang tørhumling er med
til at karakterisere Hangar5.   Maltene er bl. a. Pale Ale,
Melano og Caramunich IBU: 53 EBC: 22 
Producent: CPH Brewhouse
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6.6

Made Wheat Love - Vores hvede er inspireret af vores
kærlighed til en klassisk bayersk Weizen med en markant
præg af den særlige hvedeølsgær. Der kan klart fornemmes
banan og kryddernelliker. Made Wheat Love er brygget på en
bayersk gærstamme og med en maltbase på hvede og pilsner.
IBU: 12 EBC: 7 
Producent: CPH Brewhouse
Type: Hvedeøl / Weizen/weissbeer
Styrke: 5.6

TGIIPA (Thank God IT'S IPA) - TGIIPA (Thank God it’s IPA).
Det er en saftig NEIPA med US og AUS humler. Vi har hygget
os med Vic Secret, El Dorado og Eukanot på en maltbase af
især Maris Otter Pale Ale. Den er så frisk, at vi endnu ikke har
fået vores etiket klar IBU: 48 EBC: 10 
Producent: CPH Brewhouse
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 7.2

The Red Baron - Inspireret af Nuser, har vi på CPH
BREWHOUSE været i kamppilot mode og filosoferet over,
hvordan vi skulle få ram på The Red Baron i form af en tysk
humlet inspireret pilsner. Vi har anvendt den klassiske
Hallertauer Hersbrucker humle og malten er naturligvis primært
pilsnermalt. The Red Baron er en frisk, tør pilsner med lidt
mere alkohol end en traditionel tysk pilsner. Den har en dejlig
humleprofil og er ufiltreret og upasteuriseret. IBU: 20 EBC:7 
Producent: CPH Brewhouse
Type: Lys lager / Tysk pilsner
Styrke: 6.1

C-07 Thyras Bryg
Thyras Bryg – Et nanobryggeri i hjertet af Roskilde Thyras Bryg er et lille uafhængigt nanobryggeri i Roskilde.
Bryggeriet blev stiftet i maj 2018 af den passionerede ølnørd Michael Lind Olsen, der efter knap ti års
udforskning i håndbryggens verden og på talrige opfordringer, etablerede bryggeriet. Thyras Bryg er et af
Danmarks mindste bryggerier, og er derfor primært at finde i Roskilde og omegn på både flaske og fad.
Bryggeriet kan på Ølfestivalen 2019 fejre ét års fødselsdag. På Ølfestivalen 2019 står vi i Upcoming-området.
Det betyder, at vi har to haner at servere fra og at vi derfor roterer mellem tre øl: Belle Saison, Über Doppel
Bock og Hindbær Lakrids Ale.



Belle Saison - Belle Saison er frisk, sød, tør og syrlig på én
gang. Lys som en pilsner men den særligt høje
gæringstemperstur giver en langt mere kompleks
smagsoplevelse. Ekstremt letdrikkelig og meget velegnet til
varme sommerdage. Smagssat med koriander og
appelsinskal. Nydes bedst i høje, slanke glas v. 7-9 grader. 
Producent: Thyras Bryg
Type: Belgisk ale / Saison
Styrke: 7

Hindbær Lakrids Ale - Hindbær Lakrids Ale er en øl, der
søger grænser. Kombinationen af øl, hindbær og lakrids – kan
man det?  Ja, det synes vi i hvert fald. Øllen har en herlig duft
af hindbær og en lang lakridseftersmag. Nydes bedst v. 7-9
grader i pokalformede glas. 
Producent: Thyras Bryg
Type: Specialøl / Krydret øl
Styrke: 5.8

Über Doppel Bock - Über Doppel Bock er stærkt inspireret af
den tyske doppelbock, men i modsætning til dens tyske fætre
er den overgæret,for at få flere nuancer frem i
smagsoplevelsen. Maltsmagen står tydeligt frem med et snert
af røg. Alt i alt en kompleks, rund og behagelig øl, der bør
serveresved 9 – 12 grader i pokalformede glas. 
Producent: Thyras Bryg
Type: Bock / Doppelbock
Styrke: 7.1

C-08 Old Hat Brewing Company
Behind any good beer is a good story. That is the philosophy of Old Hat Brewing Company, founded in
November 2018 as a ‘gypsy brewery’ by historian Thomas Kastrup. With a passion for both beer and history
the natural way to go was to combine the two. Therefore, Old Hat aim to brew its way through history,
allowing everybody the taste of history told through beer. Old Hat like to experiment and always strive
towards the highest level of quality; only recipes worthy of the history books are put into production. Old Hat
is proud to be a ‘gipsy brewery’, as this begs the opportunity to exchange ideas and knowledge when
cooperating with other passionate beer-geeks. Consequently, ensuring progression resulting in many new,
interesting and distinctive flavors.

CHURCHILL - Gentle Smokey Stout - Churchill is armed with
two powerful hops, giving it a perfect balance of bitter- &
spiciness Notes of coffee, caramel, nuts and smoke; all sought
after in the 1940’ies war torn europe 
Producent: Old Hat Brewing Company
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 8

SVEND TVESKÆG - Botanical Milk IPA - Tveskæg invades
with all the spirit of five hops & meadowsweet; the herb of 
vikings Notes of sweet victory, with a subtle complex
aftertaste  of  botanical bitterness 
Producent: Old Hat Brewing Company
Type: Specialøl / Andre tilsætninger
Styrke: 6

C-09 Grønskov Bryg
Øllet er fremstillet på det eksklusive mikrobryggeri Rækker Mølle Bryghus. Alle Grønskov Bryg’s øl er
komponeret på den bedste Belgiske malt, der sammen med brygmetoden giver excellent og balanceret, tør
maltsmag med lav restsødme. Byg og hvedemalt anvendes i en kombination så fyldighed understøttes.

Hyldeblomst - Lys Øl:  Let, tilsat hyldeblomst under brygning,
frisk blomstersmag, dejlig fornemmelse af dansk forår og
sommer 
Producent: Grønskov Bryg
Type: Belgisk ale / Belgisk blond
Styrke: 5.7

IPA - Lys Øl: Bitter med kraftige noter af citrus og tropisk
frugt. Der er anvendt rigeligt med Citra som bitter-, aroma- og
tørhumle. Humleblomsten understøttes i en fin balance med
bitterheden så der opnås en opfriskende og vedvarende smag 
Producent: Grønskov Bryg
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 5.3

C-10 Bad Seed Brewing
Bad Seed Brewing er et bryggeri beliggende lige uden for Aalborg. Bag bryggeriet står 27-årige Fredrik Hector
Schmidt som grundlægger og brygger.  Vores fokus er på at brygge moderne, smagfulde og letdrikkelige øl,
med omtanke på enhver detalje i processen. Oprindeligt startede Bad Seed Brewing i 2015 som et
fantombryggeri, men i slutningen af 2018 begyndte vi at producere på vores eget helt nye bryggeri, hvor vi
brygger friske IPA’s, sprøde lagerøl og tunge stouts, blandt meget andet. Vi brygger de øl, vi allerhelst gerne
selv vil drikke.



C-11 Bang & Harbo
Bang & Harbo Bang & Harbo Består af studiekammeraterne Klaus Bang, fra Holstebro og Michael Harbo, fra
Aalborg samt Direktøren for det hele, Jonas Skovgaard-Hansen, fra Islands Brygge. Håndbryggere siden
begyndelsen af 00’erne, men i 2016, efter to DM-guldmedaljer i håndbryg, valgte vi at starte fantombryggeriet
Bang & Harbo. Vi har 2 øl med i finalen om Årets Ølnyhed 2018, schwarzbieren Dark Vader og Imperial
stouten Sort Soma. Vi er open source og autodidakte. Vi deler og låner gerne opskrifter – og brygger kun det
vi selv kan lí

Dark Vader - Dyb mørk/sort undergæret schwarzbier, med
cappuccino farvet skum. Smagen er blid og indbydende, med
en let syrlighed, som hurtigt ledsages af noter fra
koldmæskede mørke malte; et strejf af lakrids, kaffe og mørk
chokolade. Den amerikanske humle tilføjer frugtagtige noter og
kun en let bitterhed. Til skeptikere ville Lord Vader sige: “I find
your lack of faith disturbing!” 
Producent: Bang & Harbo
Type: Mørk lager / Schwarzbier
Styrke: 4.8

Peach Hammer - Peach Hammer er en dobbel Dry Hopped
dobbel New England fruit IPA – med to slags frugt og gæret to
gange med to slags gær. Altså en dobbelt-af-det-hele øl. Den
er juicy, hazy og sprængfuldt med frugt – både i duft og smag.
Den er tør som beatet til Peter Gabriels "Sledgehammer",
though more peachy, baby! 
Producent: Bang & Harbo
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 7.6

Sort Soma - En bastant Imperial Stout for livsnydere og
kendere. Dejlig, stor og kompleks fyldighed med aner af
vanilje, kaffe, lakrids, kakao, brændt sukker og røg. Psyke og
soma (krop) er uløseligt forbundet. Måske er de ét? – og
måske vil vi aldrig til fulde forstå fællesmængden helt ind i
kernen. Denne Soma er kulsort, blød og rund med balanceret
bitterhed, der hvis man smager efter, kan give de mest
djævelske indfald. Skål til Dr. Jekyll, men mest til Mr. Hyde. 
Producent: Bang & Harbo
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 8.9

The Londoner - The Londoner er en britisk Golden Ale, med
et twist. Farven er ravgylden og klar, smagen er klassisk
britisk, men der er skruet op for humlen. Bitterheden er holdt
nede og sammen med den moderate alkoholprocent gør det
den let at drikke to af – særligt på London Pub, som vi ønsker
tillykke med de 15 år i Aalborg. Keep calm and carry on –
Brexit or Not! 
Producent: Bang & Harbo
Type: Lys ale / Engelsk golden ale
Styrke: 4.7

Weisse Thilde -  Weisse Thilde vandt guld ved DM i håndbryg
2016 og var sammen med vores brown ale, Tremendous –
som også vandt guld – den direkte årsag til at vi stiftede
fantombryggeriet Bang & Harbo.   Ingredienser og
karakteristika: Brygges med to-trins mæskning ved hhv. 62 og
70 grader, hvilket sammen med den sydtyske hvedegær giver
et kraftigt niveau af frugtestere og fenoler. En stor andel af
hvede plus en knivsspids karamel malt bidrager til Weisse
Thildes´ kraftige mundfylde. 13 IBU bitterhed fra tysk Tettnang
humle, samt smag af peber afrunder med et krydret indtryk.
Højt CO2 niveau gør øllet frisk, let syrligt og lifligt. Diskret
pebret bitterhed og frugtagtig sødme. Let tåget udseende med
et kraftigt, holdbart skum. Middelkraftig fylde. Tankerne falder
på banan, lyst brød, nelliker, gran og blåbær – nok mest takket
være den lækre flydende sydtyske hvedegærDe 5,6% alkohol
bidrager til god fyldighed, og binder smagsnuancerne sammen.
  
Producent: Bang & Harbo
Type: Hvedeøl / Weizen/weissbeer
Styrke: 5.6



C-12 Søgaards Bryghus
Søgaards Bryghus: Søgaards bryghus ligger lige i “hjertet” af Aalborg, nemlig på C. W. Obels Plads – det
hyggelige lille torv ved Budolfi kirke. Personerne bag “Søgaards Bryghus” er Lisa & Claus Søgaard, som
begge har en fortid i hotel- & restaurationsbranchen. De startede sammen i 1990 på Roslev Kro på Salling,
hvor de var i syv år. Derefter søgte de så nye udfordringer på Mors, hvor de med succes fik det nedkørte
Hotel Pakhuset bragt op til nutidens høje standarder og krav. I 2004 var tiden inde til nye udfordringer og
Søgaards Bryghus blev en realitet i det gamle ‘folkekøkken’ på C. W. Obels Plads. Bryghuset er fordelt på to
plan. I stueplan er det første man møder de to store kobberkedler, der sender en liflig humleduft ud i lokalet på
de dage der brygges. Two Face Brewing: Back in the spring of 2015 before Two Face Brewing was created,
the owner and head brewer of Søgaards Bryghus made a trip to the United States, more specifically Portland
Oregon. Portland is a place where the craft beer scene has been booming for many years and whilst enjoying
a beer in one of the countless Taprooms, the owner and the head brewer, thought about how nice it would
be to bring the wide range of beer styles represented in Portland, back home to our brewery in Aalborg. We
wanted to distances ourselves a bit from the experience of Søgaards Bryghus, where you can enjoy
traditional Danish dishes with more traditional well crafted beers. We wanted to show the world a second
face of Søgaards Bryghus, more focused on experimental beers whilst keeping in touch with tradition, hence
the choice of name: Two Face Brewing.

Abeddens Dubbel - Denne brune øl har sit forbillede i de
Belgiske Kloster øl. Med baggrund i en blanding af 3
specialmalte og den Belgiske Klostergær, har den opnået en
interessant krydret og frugtagtig smag og duft.   Helt tilbage
fra Vikingetiden har der på Børglum Bakke været forskellige
magtcentre, der hver især har spillet en væsentlig rolle i
Danmarkshistorien: I vikingetiden Kongsgård, i middelalderen
Bispesæde samt Kloster, og efter 1536 Herregård. Munke og
godt øl høre jo sammen! Måske har de i det kolde kloster i
Vendsyssel kunnet glæde sig over lige så liflige bryg som
denne! 
Producent: Søgaards Bryghus
Type: Belgisk ale / Belgisk Dubbel/Bruin
Styrke: 7.8

Black Swan - Black Swan er en  mørk og tung Imperial Stout.
Black Swan er brygget med mange forskellige varianter af
mørke special- malte, som giver denne Imperial Stout nuancer
af kaffe, mørk chokolade, ristet malt og en let karamelliseret
kompleksitet, fra brugen af mørkt muscovado sukker. 
Producent: Søgaards Bryghus
Type: Stærk øl / Imperial stout
Styrke: 12

Flight of Icarus - Flight of Icarus is back! This IPA is brewed
with loads of wheat, flaked wheat and oats to create a creamy
silky mouthfeel. The beer has a lower bitterness than regular
IPAs and is fermented with a unique English Ale yeast strain,
which gives fruity esters of stone fruits and tropical flavors.
This time we changed the hop bill a little, and heavily dry
hopped the beer with Citra, Mosaic and Nelson Sauvin hops,
for a juicy, hoppy delight! 
Producent: Two Face Brewing
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 7.2

Jomfruhumle - Denne undergærede lagerøl, har sit forbillede i
den tjekkiske stilart ’Pilsner’. Jomfruhumle fremstår som en
gyldengul øl med kraftigt og tykt skum. Den let maltede krop,
dannet på baggrund af pilsnermalt, er afstemt med rigelige
mængder Saaz humle, således at øllet opleves som god
tørstslukker, men samtidig med mere smag end traditionelt
pilsnerøl. 
Producent: Søgaards Bryghus
Type: Lys lager / Tjekkisk pilsner
Styrke: 4.8

Kickstarter - The style IPA can sometimes be a good excuse
to kill everything on this earth with hops, without any sort of
balance. Kickstarter is our attempt at creating a balanced IPA
with  great hop flavors, but also with a decent malt balance.
 Always brewed with the tastiest hop varieties available on the
market. 
Producent: Two Face Brewing
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6.5

Klosterbryg - Denne undergærede lagerøl, har sit forbillede i
den tyske stilart ’Münchener Dunkel’. Klosterbryg er med sin
mørke & gyldne fremtoning, krydrede duft og smag af bl. a.
ristet karamel og humle – bryghusets svar på traditionel godt
øl. Navnet opstod pga. vores beliggenhed mellem Graabrødre-
og Helligaands Klosteret. 
Producent: Søgaards Bryghus
Type: Mørk lager / Münchener dunkel
Styrke: 5.2



Mexican Standoff - This is Mexican Standoff, a take no
prisoners taste sensation! This Imperial Stout is brewed with
the spices vanilla, cinnamon, cocoa and coffee beans, to
emulate the flavors of Mexican hot chocolate. A unique beer
experience that is multi layered and complex, yet smooth and
extremely drinkable. 
Producent: Two Face Brewing
Type: Stærk øl / Imperial stout
Styrke: 8.5

Pils's Not Dead - Everybody enjoys a Pilsner, it has always
been here and it’s not going away. Be honest to yourself, after
tons of aggressive and high ABV beers, maybe you just need a
humble and drinkable beer. Alas Pils’s Not Dead is here to
save you! Sometimes it’s nice to get back to basics and enjoy
a more classic beer, and our Pils’s Not Dead is quite honestly
the best answer to that. Fresh, sharp, clean and crisp. No frills
only Pils. 
Producent: Two Face Brewing
Type: Lys lager / Tysk pilsner
Styrke: 4.7

C-13 Mjødbryggeriet Petersen & Sønner
Bryggeriet Mjødbryggeriet Petersen & Sønner er grundlagt af Jørgen og hans to sønner Mikkel og Mads.
Bryggeriet er startet med kærlighed som den bærende faktor:Kærlighed til mjød, kærlighed til råvarer af høj
kvalitet, og kærlighed til en idéen om en familiedrevet virksomhed, som kan være en platform for at tilbringe
tid med de mennesker, som man holder af. Bryggeriet startede sin udvikling i slutningen af 2012 og fik sine
fysiske lokaler i midten af 2013. Den første bryg blev sat over i starten af 2014, og vi håber det kun er starten
til mange års produktion i “Sønnernes” barndomsby, Løve på Vestsjælland. Mjødbryggeriet Petersen &
Sønner er ikke forsøget på at genskabe en historisk drik. Det er et bevis på, at mjød kan give en
smagsoplevelse, som er unik i denne verden af oplevelser, og bestemt ikke har fortjent at have den
tilbagetrukne og misforståede plads, som den har. Mjød er ikke en øl, som fluesvampespisende vikinger med
bronzealderhjelme hældte i sig før en voldtægtsdomineret tur over Nordsøen. Mjød er en vinøs drik brygget
med honning som hovedbestanddel, en honningvin. Den har højst sandsynligt været udbredt i det meste af
verden, da man har både honning fra bier og vildgær i det meste af verdenen. Desværre har den
ovenstående stereotype fremstilling fanget an og mjøden er af uransagelige årsager næsten forsvundet fra
vores nuværende madkultur. Mjød er en eksklusiv drik alene af det faktum, at bierne møjsommeligt hver især
har fremstillet honningen, som den er brygget på. Petersen & Sønner brygger efter konceptet omkring at
behandle honningen så nænsomt som muligt, så alle de komplekse smagsindtryk bevares i det færdige
produkt. Desuden gæres og lagres der på egetræsfade for at sikre gæren de optimale betingelser, når den
overlades til at skabe en mjød, der smager godt, og repræsenterer den kærlighed vi har lagt i den. Desuden
bliver modningen helt unik. Der tilsættes desuden ikke svovl eller klaringsprodukter. Vi ønsker et rent
produkt. Dette giver et produkt, vi kan være stolte af. Et produkt af høj kvalitet, der er fremstillet af gode
danske råvarer og spændende smagsgiverer fra det store udland og indland. Alt dette giver en mjød, der
kombinerer honningens sødme, alkoholens skarphed og smagsgivernes interessante noter. En drik, der kan
indtage uendelige udtryk alt efter hvilken honning, gær, krydderier eller frugt, der indgår i brygprocessen.
Alkoholprocenten varierer efter gærtype og honningtilsætning. For os er den rette styrke dog over 15%, da
det giver et godt sammenspil mellem honningens varme og alkoholens skarphed. Perfekt til en stund med
selvforkælelse, til desserten eller som del af madlavningen. Med venlig hilsen,Familien Petersen



MJÖD no. 1 - Bronzevinder i Mazer Cup 2015 i kategorien
“halvsød mjød” Mazer Cup er mjødindustriens største
smagning, og mjødbryggerier fra hele verden deltager. Vi er
meget glade og ydmyg! Bronzevinder ved International Wine &
Spirits Competition (London 2015) i kategorien “Flavoured
Mead – Ginger & Spices”. Bronzevinder ved New York
International Spirits Competition (New York 2015) i kategorien
“Liqueurs” og “Denmark Liqueur of the Year”. Sølvvinder ved
Dansk Biavlerforenings 150 års jubilæumssmagning Sølvvinder
ved International Wine & Spirits Competition (London 2016) i
kategorien “Spiced Mead”. Guldvinder ved New York
International Spirits Competition (New York 2016) i kategorien
“Liqueurs” og “Denmark Liqueur of the Year” for andet år i
træk. Sølvvinder ved Berlin International Spirits Competition
2017 Bronzevinder ved San Fransisco International Wine
Competition 2017 no. 01 er kulminationen af kærlighed,
håndværk og gode råvarer Mjødtype: Metheglin Den bedste
danske honnings varme sødme, ingefærens friskhed,
krydderiernes toner, alkoholens skarphed og
egetræslagringens runde afslutning giver et resultat, vi er stolte
af! no. 01 er en nydelsesdrik. Alene, til selskab eller til
desserten. Lad ikke situationen blive dikteret, så længe der er
lyst til en gylden nydelse. Serveres gerne i glas, der samler
aromaerne fra mjøden, evt. små cognacglas.
Serveringstemperaturen er en smagssag, men vi foretrækker
samme temperatur som alkoholprocenten. Kan også serveres
med isterninger og et mynteblad eller en skive citrus på en
varm sommerdag! no. 01 er mjød brygget på dansk honning,
ingefær og krydderier og har en alkoholprocent på 15, der
giver en god skarphed. Volumen 70 cL. Da mjød er et produkt
baseret på naturlig produceret honning kan der være
smagsnuancer fra år til år. Bundfald kan desuden forekomme,
dog uden at påvirke smagen. 
Producent: Mjødbryggeriet Petersen & Sønner
Type: / 
Styrke: 15

MJÖD no. 2 - MJÖD no. 2 er kærlighed, mjød og vinter på
flaske. Mjødtype: Metheglin Vi har samlet vinterens varme
krydderier og kombineret dem med den bedste lokale honning.
En varm og krydret mjød til den kolde tid. Perfekt til at varme
sig på, når man kommer ind fra kulden i stearinlysets skær.
Passer dog også fint til ostebordet, fade med konfekt eller Ris
ala Mande! Krydret med stjerneanis, kanel, sort peber og
nellike. Gæret, krydret og lagret på egetræsfade. Serveres
gerne i glas, der samler aromaerne fra mjøden, evt. små
cognacglas. Serveringstemperaturen er en smagssag, men vi
foretrækker MJÖD no. 2 ved stuetemperatur, hvor fylden
understøttes bedst. Vi er stolte af resultatet! Flasken kan
opbevares måneder efter åbning, blot mørkt og køligt. Evt.
bundfald bør omrystes for fuld smag70 cL Iskrystal-motiv
tegnet af Roar Lerche 
Producent: Mjødbryggeriet Petersen & Sønner
Type: / 
Styrke: 15

MJÖD no. 6 - Mjødtype: Metheglin no.06 er krydret med
rosenblade, hvilket giver endnu flere florale noter til den
Vestsjællandske honning. Gæret, krydret og lagret på
egetræsfade. Vi er stolte af produktet! no. 06 er en
nydelsesdrik. Alene, til selskab eller til desserten. Lad ikke
situationen blive dikteret, så længe der er lyst til en gylden
nydelse. Serveres gerne i glas, der samler aromaerne fra
blomsterne og mjøden, evt. små cognacglas.
Serveringstemperaturen er en smagssag, men vi foretrækker
samme temperatur som alkoholprocenten. Kan også serveres
med isterninger når lysten melder sig! no. 06 er mjød brygget
på dansk honning og “rose de rechts”-blade og har en
alkoholprocent på 15, der giver en god skarphed. Volumen 70
cL. Da mjød er et produkt baseret på naturlig produceret
honning kan der være smagsnuancer fra år til år. Bundfald kan
desuden forekomme, dog uden at påvirke smagen. 
Producent: Mjødbryggeriet Petersen & Sønner
Type: / 
Styrke: 15

MJÖD no. 7 - Mjødtype: Metheglin no.07 er krydret med
sortrøn som eneste krydring. Vi synes der er noter af bær og
en behagelig bitterhed. Sat sammen med alkoholens skarphed
og egetræslagringens runde afslutning giver et resultat, vi er
stolte af! En behagelig halvtør mjød. no. 07 er en nydelsesdrik.
Alene, som apperitif eller stærk ost. Lad ikke situationen blive
dikteret, så længe der er lyst til en gylden nydelse. Serveres
gerne i glas, der samler aromaerne fra mjøden, evt. små
cognacglas. Serveringstemperaturen er en smagssag, men vi
foretrækker samme temperatur som alkoholprocenten. Kan
også bruges i drinks, hvor man ønsker den tørre smag med
honningens noter. no. 07 er mjød brygget på dansk honning og
sortrønbær og har en alkoholprocent på 15, der giver en god
skarphed. Volumen 70 cL. Da mjød er et produkt baseret på
naturlig produceret honning kan der være smagsnuancer fra år
til år. Bundfald kan desuden forekomme, dog uden at påvirke
smagen. 
Producent: Mjødbryggeriet Petersen & Sønner
Type: / 
Styrke: 15



C-14 The Eastern Craft
The Eastern Craft is an initiative aimed at bringing the best of Polish and Eastern European craft beer and
soda to Denmark. Our aim is to not only import the best products but to promote the Eastern European craft
beer scene through all venues possible. Inspired by recent travels in Poland, and the subsequently developed
love for Polish Craft Beer, the hunt is on for more exciting craft beer of Eastern Europe. The Eastern Craft
aims to capture the essence of the booming craft beer scene in Eastern European countries and bring the
tastes to the tables of Denmark. Why just say Skål, when you can also say Na Zdrowie!

12 O'Clock Pils - Pils, 12 ° Blg Sometimes everything goes its
way. By noon you dealt with all your duties. You feel like
relaxing. It’s already past twelve, so, like a gentleman, you can
open this bottle. Rough, light and unconfessed content will
make this day only better. 
Producent: Kraftwerk
Type: Lys lager / Tjekkisk pilsner
Styrke: 4.8

Are you F#cking Nuts? - Russian Imperial Stout with Coconut
Producent: Browar Minister
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 12.5

Desmotis - Silver medal in the competition for the best Stout /
Imperial Porter of 2018 in Poland. Impression Stout With
Cinnamon & Cocoa Nibs. Imperial Stout, 28 Plato, 12% ABV.
Strongly chocolate and full stout, which we enriched with a
large amount of roasted cocoa beans and cinnamon. We bet
on the considered the best species of this spice, meaning for
Ceylon cinnamon, which is distinguished by a sweet-spicy
flavor. 
Producent: Browar Rockmill
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 12.5

Gerda - ICE RIS Madagascar Vanilla - Ice Distilled Russian
Imperial Stout with Madagascar Vanilla 
Producent: Spoldzielczy
Type: Stærk øl / Imperial stout
Styrke: 15.6

Hoppy Meal - Salt & Sweet Marshmallow Waffle New
England IPA - Salt & Sweet Marshmallow Waffle New
England IPA 
Producent: Browar Deer Bear
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 5.7

HRR: wędzi dźwiedź - Charming and stylish. Always
surrounded by aura of smoke and ash. The most powerful of
all fire-makers. A virtuoso of wielding a torched log. Champion
eating smoked sausage on time. Grandmaster of a fiery paw!
Lord and Lord of flames! Here is Wędzi dźwiedź! Beer from
the series Harpagan Rob Raban, the fruit of our coop with
Brewer Brewicz, prepared for our Second Birthday! We bet on
the classic Rauchlub! We have here beautiful focal notes of
smoked meat, bread crust, lots of body and smoothness and
exceptional drinkability! 
Producent: Browar Harpagan (Collaboration with Brewicz)
Type: Mørk lager / Klassisk røgøl
Styrke: 4.6

Imperialny Nafciarz Islay Bleand Barrel Aged - Whisky Rye
Imperial Brown Porter Imperial Oilman Islay Blend version. We
mixed beer in it, aged in barrels after Laphroaig (majority) and
Bunnahabhain. Alk. 11.1% vol. , Ext. 24 Plato, 75 IBU 
Producent: Brokreacja
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 11.1

Jakie? Gorzkie - Hazy IPA / Citra / Azacca / Wai-iti - Hops:
Citra / Azacca / Wai-itiHoprate : 14,5g/L OG: 14,5 plato 
Producent: Ziemia Obiecana
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 5.7

Krasnolód Heaven Hill BA - EISBOCK BBA -
ICEBOCK Heaven Hill Barrel Aged Highest Rated Polish Beer
Ice Distilled and Barrel Aged to 19%! 
Producent: Spoldzielczy
Type: Specialøl / Trælagret øl
Styrke: 19

Królowa Lodu Bourbon BA - ICE RIS BBA - ICE DISTILLED
RIS BOURBON BARREL AGED 
Producent: Spoldzielczy
Type: Stærk øl / Imperial stout
Styrke: 16.6



Lodo?amacz - ICE DIPA Sauvignon Blanc BA - Iced Double
IPA White Wine Barrel Aged 
Producent: Spoldzielczy
Type: IPA (India pale ale) / Imperial IPA
Styrke: 15.6

Lodolf - ICE Strong Ale Rioja BA - Iced Belgian Dark Strong
Ale Rioja Barrel Aged Freezing Strong Dark Ale brewed with
Browar Harpagan is a tribute to the mysterious ice brother of
Ródolf’s twin. 
Producent: Spoldzielczy
Type: Belgisk ale / Mørk stærk belgisk ale
Styrke: 16

Minister Na Targu - AMERICAN PALE ALE WITH MANGO
AND KIWI 
Producent: Browar Minister
Type: Lys ale / Amerikansk pale ale
Styrke: 5

Old England Cider - Old England cider – referring to the old
English tradition of cider production. Semi-dry and accessible
with a hint of puzzlement. 
Producent: Cydr Pelnia
Type: / 
Styrke: 6.7

Owech Owech Owech BBA - Bourbon Barrel Aged Triple
Hazy IPA 
Producent: Browar Golem
Type: IPA (India pale ale) / Imperial IPA
Styrke: 9.5

Salty Trip - Passion Fruit Gose 
Producent: Browar Minister
Type: Syrlig øl / Berliner weisse
Styrke: 5.8

Solenizant - Passion Fruit IPA - IPA with Passionfruit. OG:
14,5 plato 
Producent: Ziemia Obiecana
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 5.6

Szabloz?bna Groza - Sabro IPA - Sabro Hops American IPA
Sabro exhibits an intoxicating and complex blend of fruity and
citrus flavors. It is described as an intensely unique hop,
notable for its complexity of fruity and citrus flavors, including
distinct tangerine, coconut, tropical fruit, and stone fruit flavors,
with hints of cedar, mint, and cream. 
Producent: Harpagan
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6.4

The Dark Kveik - Collab with Browar Golem - A huge and
full-bodied imperial stout made with 40 % rye and fermented
with a Norwegian Kveik yeast strain. A juniper spirit infusion
was added to the beer during secondary fermentation. 
Producent: Aaben
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 12

C-15 Kvickly Allerød
800-1000 SpecialølKvickly Allerøds afdeling for specialøl tog sin spæde begyndelse i 2009, hvor vi fik brygget
vores egen juleøl. Nu går der næsten ikke en dag uden, at der kommer en ny specialøl på hylden. Fra  midten i
november har vi yderligere over 200 forskellige julebryg. I den forbindelse afholder Kvickly Allerød også
landets største julebrygssmagning. Nu har vi nok landets største udvalg i specialøl. I år er vores ølafdeling
blevet udvidet med en afdeling for gin og tonic, hvor der er mange specielle gin og tonics at vælge imellem. Vi
afholder 2-3 ølsmagninger i huset hvert år. Vi opkøber også restpartier, så vi kan sælge kvalitetsøl til en
favorabel pris, se mere på Facebook…Kvickly Allerød specialøl. Kig endelig forbi. Vi kan altid skrue en god
ølsmagning sammen med ethvert tænkelig tema.

A Soft & Juicy IPA - Lækker New England style IPA fra et af
verdens bedste bryggerier, Cloudwater fra Manchester.   
Producent: CLOUDWATER (UK)
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6.5

Amazing Haze - New England Style IPA, frugtig, læskende og
lækker.   På top 50 over IPA’er i verden i følge Ratebeer. com.
Stigbergets var nogle af de første i Europa til at lave
fantastiske New England IPA’er.   
Producent: STIGBERGETS (SE)
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6.5



BIÈRE DE SAISON CENTENNIAL - Frisk og syrlig saison,
tørhumlet med Centennial humle for en større smagsoplevelse.
  The Kernel har i mange år været blandt verdens bedste
bryggerier.   
Producent: THE KERNEL (UK)
Type: Belgisk ale / Saison
Styrke: 5.4

CHOCOLATE BIRTHDAY - Browar Stu Mostow Collab -
Imperial stout – Imperial kagestout – Imperial Pastry Stout.
Kært barn har mange navne.   Spanske Basqueland har lavet
en fødselsdagskage – som er en øl 
Producent: BASQUELAND BREWING (ES)
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 10.5

DDH Pale Ale - Double Dry Hopped Pale Ale. Forfriskende og
frugtig.   
Producent: CLOUDWATER (UK)
Type: Lys ale / Amerikansk pale ale
Styrke: 5.5

EVEN MORE DEATH - Imperial stout med kokos, vanille og
kakao. Et monster-collab mellem engelske Northern Monk og
dansk/amerikanske Evil Twin.   4,21 på Untappd – en stor
oplevelse! Denne øl skænkes fredag fra kl 17 
Producent: NORTHERN MONK (UK) - Evil Twin (DK/US)
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 12

EXPORT INDIA PORTER - Klassisk porter med et godt skud
humle.   The Kernel er fantastiske til at lave portere og stouts.
Utrolig smag på "kun" 5,8% 
Producent: THE KERNEL (UK)
Type: Stout/porter / Porter
Styrke: 5.8

FAITH - Forfriskende Pale Ale fra Nordengland –
humlemestrene fra Northern Monks hverdagsøl.   
Producent: NORTHERN MONK (UK)
Type: Lys ale / Amerikansk pale ale
Styrke: 5.4

Ginscape - Ginscape er et præmieret dansk ginbrand, der
producerer 3 varianter: Den klassiske London Dry Gin 43,7%
med havtorn som nøgle botanical og som giver en super frisk
Gin&Tonic, Den blå Navy Strength 57,2% der på trods af sin
styrker er aromatisk og blød, samt den nye Summer Orchard
43,7% der er en gin med masser af æbler, som giver en funky
med klassisk æbleGT. 
Producent: Scape Spirits
Type: / 
Styrke: 43.7

GLORY - IIIPA – Triple IPA. 10,5% humlejuice.   Smager af
tropiske frugter og er vanvittig letdrikkelig – trods den høje
ABV.   Rated 4,28 på Untappd.   Denne øl serveres fredag fra
kl 17 
Producent: NORTHERN MONK (UK)
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 10.5

Heathen - New England Style IPA – frugtig, lækker og farlig.
En øl for heathens, der ikke bekymrer sig om at drikke 7,2% øl
i store mængder.   
Producent: NORTHERN MONK (UK)
Type: IPA (India pale ale) / Engelsk IPA
Styrke: 7.2

Jakehead - Super charged IPA - Jakehead IPA’en var med til
at give Wylam fra Newcastle den berømmelse, de lukrerer på
den dag i dag. Endnu et engelsk bryggeri, som laver
fantastiske IPA’er for tiden.   
Producent: WYLAM (UK)
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6.5

Northern Lights - 2,8% Micro IPA der smager fantastisk! De
fleste tror ikke på denne øl kun er 2,8%. Et mesterværk i
genren Micro IPA/Session IPA. 3,85 rated på Untappd,
usædvanlig højt for en ø på 2,8% 
Producent: WHIPLASH (Irland)
Type: IPA (India pale ale) / Engelsk IPA
Styrke: 2.8

OMEGA VORTEX - Equilibrium Collab - Fantastisk
humlebombe, samarbejde mellem Northern Monk og
fantastiske Equilibrium fra USA.   Double Dry Hopped (DDH)
DIPA i særklasse! 
Producent: Northern Monk (UK) & Equilibrium (US)
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 8.7

SALTED CARAMEL NORTHERN STAR - Mocha Porter med
salt og karamel Rated 3,93 på Untappd 
Producent: NORTHERN MONK (UK)
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 5.2

SPUTNIK - Pale Ale – forfriskende let drikkelig.   
Producent: NORTH BREWING (UK)
Type: Lys ale / Amerikansk pale ale
Styrke: 5

TRANSMISSION - Hazy West Coast Style IPA fra et af
Englands bedste bryggerier lige nu – North Brewing 
Producent: NORTH BREWING (UK)
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6.9

TRIPLE FRUITED GOSE - Browar Stu Mostow Collab -
Gose med masser af frugt – Guava og hindbær eksplosion.  
Rated 4,19 på Untappd 
Producent: North Brewing/Browar Stu Mostow
Type: Specialøl / Frugt/grøntsagsøl
Styrke: 4.8



Whitley Neill - Whitey Neill er en af tidens største succeser
indenfor spiritus. Bag brandet står Johnny Neill, 8. generation i
et gammelt Britisk ginemperie. Resultatet er en serie,
inspireret af hvor Johnnys familie har produceret spiritus i
tidens løb. En serie der går fra klassisk gin, til likørsøde
varianter, der rykker grænserne for forståelsen af gin og
smager himmelsk.   
Producent: Whitley Neill
Type: / 
Styrke: 43

C-16 Nørrebro Bryghus
Nørrebro Bryghus Nørrebro Bryghus åbnede september 2003 i Ryesgade, København, som bryggeri og
ølkulturhus med tilknyttet restaurant og bar. Det har fra dag ét været Nørrebro Bryghus’ mål at medvirke til at
hæve og markant udvide dansk ølkultur. I restaurantbryggeriet på indre Nørrebro finder man hjertet af
Nørrebro Bryghus. Et lille bryggeri, hvor der er rum for eksperimenter med ingredienser, typer og udtryk.
Bryggeriet har på et årti stået fadder til flere hundrede forskellige øl fra de letløbende til de bomstærke og fra
de lyse til de kulsorte. Fælles for dem alle er at de er brygget med legesyg og nysgerrig kærlighed til øllet og
med stolt faglighed. Det er vores mission også at levere varieret kvalitetsøl de steder, hvor man forventer
at finde det bedste i specialøl. I 2006 lancerede vi derfor vores øl på vores egne specialdesignede flasker fra
vores nye og avancerede bryggeri i Hedehusene. Vi er fast besluttede på at brygge det bedst mulige øl,
hvilket vi opnår ved at være kompromisløst kvalitetsbevidste i vort valg af råmaterialer og vi brygger et
bredt udvalg af meget forskellige og skiftende, karakterfulde øl ved brug af et stort antal malte, humletyper og
gærstammer. Sæsonøl, eksperimentelle øl og vores versioner af klassiske øltyper – alle brygget med friske
ideer, hårdt slid og stor kærlighed til øllet. I 2008 producerede vi vores første økologiske øl – i dag er alt vort
fustage- og flaskeøl økologisk certificeret på bryggeriet i Ryesgade og bryggeriet i Baldersbrønde.

Bombay IPA - Nørrebro Bryghus’ fortolkning af alle ale-
elskeres favorit – India Pale Ale. En kraftig øl med en dyb og
intens maltkarakter. Masser af frugtige ale aromaer suppleres
af intense indslag af klassiske aromahumler, som er tilsat efter
gæringen. Stor fylde, bitterhed og sødme præger denne øl på
6,5 % alkohol. 
Producent: Nørrebro Bryghus
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6.5

Elderflower Session IPA - En let drikkelig, lys session IPA på
5,0 % alkohol med en god portion amerikansk humle tilsat
hyldeblomst fra Bornholms Mosteri. Relativ høj bitterhed med
en sødme fra hyldeblomsten. Denne øl passer perfekt til lyse
retter og som tørstslukker på en dejlig solskinsdag. 
Producent: Nørrebro Bryghus
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 5

Gamle Københavner - Denne Bayerske lager øl på 4,5 %
alkohol, er brygget med tankerne på de gamle
bryggeriarbejdere fra Københavns mange bryggerier. Hvis man
lukker øjnene mens man nyder denne historisk klassiske lager
øl, kan man høre deres træskos slæben over byens toppede
brosten. Gamle Københavner er brygget med 100 % dansk
økologisk malt, blandt andet med malt fra det danske
mikromalteri Gyrup Malt i Thy. Øllet er kun meget nænsomt
humlet, så maltene kommer til deres ret. 
Producent: Nørrebro Bryghus
Type: Mørk lager / Münchener dunkel
Styrke: 4.5

King's County Brown Ale - Nørrebro Bryghus´ første
gæstebryg – en klassisk amerikansk brown ale på 5,5 %
alkohol modelleret efter gæstebryggeren Garrett Oliver’s egen
Brooklyn Brown Ale. Mørk, middelfyldig, frugtig ale med duft
og smag af nødder, chokolade og tørret frugt. 
Producent: Nørrebro Bryghus
Type: Mørk ale / Amerikansk brown ale
Styrke: 5.5

New York Lager - En traditionel amerikansk undergæret
øltype fra før forbudstiden. Kraftig, fyldig og mørkgylden øl på
5,2 % alkohol. Intens maltkarakter med karamelnoter, markant
bitterhed og en blomsteragtig duft af nordamerikansk Cascade
humle. 
Producent: Nørrebro Bryghus
Type: Lys lager / International lager
Styrke: 5.2

Nordvest Porter - Nørrebro Bryghus’ klassiske porter brygget
på økologiske råvarer: malt, havre og humle. Nordvest Porter
bringer en kraftig aroma til bordet og har en dyb, brun farve.
Noter af tørret frugt og mælkechokolade giver øllen en rund og
sød smag, præcis som en ægte porter-elsker vil forvente. 
Producent: Nørrebro Bryghus
Type: Stout/porter / Porter
Styrke: 7



Nørrebro Pilsner - Brygges på ren pilsnermalt, som giver en
klar og gylden øl, præget af milde maltaromaer med et diskret
krydret humleindslag. Smagen er rund og let fyldig uden
påtrængende bitterhed og dufter af frisk humle. Styrken er på
4,6 % alkohol. Denne øltype er meget alsidig. Den er dog nok
mest egnet til lyse og lette retter, fjerkræ – og så naturligvis
som tørstslukker på en varm sommerdag. 
Producent: Nørrebro Bryghus
Type: Lys lager / Tysk pilsner
Styrke: 4.6

Ravnsborg Rød - En variant af den klassiske britiske Amber
eller Red Ale. Rødbrun, blød, rund og fyldig øl på 5,5 %
alkohol. Tæt maltkarakter blandet med en intens frugtrig og
aromatisk duft. Smagen er præget af frugt og et krydret
indslag af aromatisk humle. Blid bitterhed og en cremet fylde. 
Producent: Nørrebro Bryghus
Type: Mørk ale / Engelsk dark mild
Styrke: 5.5

Stuykman Weissbier - Stuykman Weissbier er en traditionel
tysk weissbier, brygget på økologisk pilsnermalt og hvedemalt.
En forfriskende, sødmefuld og let syrlig øl. Stuykman
Weissbier er en perfekt aperitif og tørstslukker, men passer
også vidunderligt til salater, fisk og skaldyr. 
Producent: Nørrebro Bryghus
Type: Hvedeøl / Weizen/weissbeer
Styrke: 5

Wilder Classic - Wilder Classic er en rund og let fyldig øl på
4,6 % alkohol med en blid ristet karakter. Smagen er let sødlig
præget af den friske aroma humle. Øllen er lavet i samarbejde
mellem Nørrebro Bryghus og Café Wilder. Motivet på etiketten
“Damen med flaskerne”, som hænger på Café Wilder, er malet
af Lars Helweg i 1991. Det bruges også som cover på flere af
Lukas Grahams albums. 
Producent: Nørrebro Bryghus
Type: Lys lager / Moderne lys lager
Styrke: 4.6

C-16 BRAW
BRAW er et mikrobryggeri i et mikrobryggeri. Vi holder til i kælderen til Nørrebro Bryghus’ restaurant på
Ryesgade 3, Nørrebro, København. BRAW blev født i December 2016 som et resultat af salgschef Bjørn
Klubien og brygmester Emil Rosendahls ønske om at give fornyet liv til det efterhånden ”gamle” Nørrebro
Bryghus. Vi sigter derfor altid efter at holde kedlerne kørende med nye, spændende øl, for på den måde at
holde liv i den kreative, nytænkende brygstil. Den samme nysgerrige brygstil, som har præget det lille bryggeri
i Ryesgade 3, siden dets spæde start i 2003. Hos BRAW har vi et lille udvalg af gengangere, men ellers
brygger vi altid efter Emils nye opskrifter. På denne måde repræsenterer vores øl hvem vi er – en gruppe
passionerede mennesker som bare gerne vil have det sjovt, men som gerne vil drikke lækkert øl imens! Hvis
man vil lære os bedre at kende, inviterer vi altid indenfor på BRAW Bar i kælderen på Ryesgade 3. Her har vi
altid det friskeste BRAW øl på hanerne, sammen med øl fra nogle af de bedste bryggerier i verden. Vores 21
haner viser således hvad vi står for: kvalitet, friskhed og nysgerrighed.

;-) - Ren og elegant Saison brygget med 22% hvede. 
Producent: BRAW
Type: Belgisk ale / Saison
Styrke: 6.1

Bear Snack Attack - Kettle Sour m. blåbær, brombær og
solbær. 
Producent: BRAW
Type: Syrlig øl / Berliner weisse
Styrke: 3.9

TWO ICELANDIC GUYS - Grisette m. grapefrugt og
citrongræs. 
Producent: BRAW
Type: / 
Styrke: 5

C-17 Fur Bryghus
Fur Bryghus blev indviet i 2004, som et af de første mikrobryggerier i Danmark. Stifteren Mogens Fog var tit
og ofte på forretningsrejse i bl. a. Tyskland, hvorfra inspirationen også kom. Beliggenheden på det
naturskønne Fur, og en respektfuld og passioneret tilgang til ølbrygning, har gjort produkterne fra Fur
Bryghus kendt og anerkendt i hele Danmark.



FUR Alkoholfri Pale Ale - Hvem har sagt, det er kedeligt at
drikke øl uden alkohol? Brygmester Flemming Asmussen har
givet FUR Alkoholfri Pale Ale den rene smag – let sødlig og
fyldig, med smag af maltog med en god bitterhed fra humlen,
der giver fin balance i afslutningen. FUR ALKOHOLFRI PALE
ALE er god til det danske frokostbord, og er også velegnet når
du har motioneret, da øllet tilfører kroppen salte og mineraler. 
Producent: Fur Bryghus
Type: Lys ale / Engelsk strong bitter/Engelsk pale ale
Styrke: 0.5

Fur Barley Wine - Barley Wine er ofte betegnelsen på den af
bryggeriets øl, der har den højeste alkoholprocent. Dette er
også tilfældet for Barley Wine fra FUR Bryghus. Vi har valgt at
illustrere denne sjældne øltype med billedet af et af de mest
sjældne fund på Fur: Et 30 cm langt kranie af en
kæmpeskildpadde, fundet i 1957 af Fur Museums første leder
Magne Breiner og opkaldt efter ham: Eoasphargis Breneri.
Kraftig humleoplevelse med vinøs varme og smag af mørk
malt, karamel og anis. FUR Barley Wine er lagret på egefade.
Alc. 9,5% vol. 
Producent: Fur Bryghus
Type: Stærk øl / Engelsk barley wine
Styrke: 9.5

FUR Blond - ny øl i 2019 - Fur Blond er ny i Fur serien. En
belgisk inspireret overgæret øl. Smuk gyldenblond med et hvidt
skum. Duften er domineret af belgisk gær, der runder fint af i
en let og bitterfrisk finale. 6,7%alk. . 
Producent: Fur Bryghus
Type: Belgisk ale / Belgisk blond
Styrke: 6.7

Fur Bock - FUR Bock er en undergæret Lager af typen Bock.
Klar og dyb ravgylden øl med fyldig cremefarvet skum med
lang holdbarhed og fine blonder på glasset. Dyb maltet duft
med fine oplevelser af humle. Kraftig, rund maltet smag med
en fyldig harmonisk afslutning af humle. Tysk inspireret Bock
brygget på tre forskellige malttyper – bl. a. karamelmalt –
samt klassisk bitterhumle og aromahumle. Alk. 7,6%   
Producent: Fur Bryghus
Type: Bock / Bock
Styrke: 7.6

Fur Cascade - FUR Cascade er en ny øltype fra FUR
Bryghus. Der er tale om en overgæret øl af typen Pale Ale,
tilsat en type humle – den amerikanske Cascade. Derudover er
øllet brygget på tre forskellige malttyper. Øllet er ufiltreret og
tørhumlet, hvilket giver øllet en frugtagtig smag med en fyldig
bitterfrisk afslutning af Cascade humlen. Øllet er på 5,0% i
alkohol styrke. 
Producent: Fur Bryghus
Type: IPA (India pale ale) / Engelsk IPA
Styrke: 5

Fur Christmas Ale - FUR CHRISTMAS ALE  er en kompleks
julebryg af typen Belgian Strong Dark Ale med
muscovadosukker og amerikansk humle. Christmas Ale har
gået sin “sejrsgang” siden den kom på markedet i 2012. Sidste
år vandt den for 4. år i træk den store julebrygssmagning i
Allerød. FUR CHRISTMAS ALE passer perfekt til den kraftige
julemad, men er også glimrende til enhver hyggestund. Nyd
den – det fortjener den! Den vil udvikle sig flot i mange år, og
der vil med tiden kunne forekomme et let, naturligt bundfald.
Forsidebilledet er et mere end 55 mio. år gammelt fossil af en
guldlaks, fundet i moleret på Fur. 
Producent: Fur Bryghus
Type: Belgisk ale / Mørk stærk belgisk ale
Styrke: 9.4

Fur Frokost - FUR Frokost er en overgæret øl af typen Bitter
Pale Ale. Rolig og klar øl med farve som rødgyldent rav.
Småboblende med tæt cremefarvet skum, der giver fine
blonder på glasset. Fine humlenuancer med duft af
karamelmalt, hyldeblomst og frisk citrusfrugt. Kraftig
humleoplenvelse, der fortsætter over i en fyldig krop af let
sødlig karamelmalt og runder af i en bitterfrisk og fin sødlig og
velafbalanceret øloplevelse. Alc. 2,6% vol. Forsidebilledet er et
fossil fundet i moleret på Fur. Fossilet er mere end 50 mio. år
gammelt. 
Producent: Fur Bryghus
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 2.6

Fur Fyr - FUR DANSK FYR er en specialøl med
alkoholstyrken 5,9%, der er brygget helt uden humle, men med
rene danske råvarer. Hovedingrediensen er det berømte vand
fra Fur, som er filtreret gennem lag af moler og vulkansk aske,
dansk malt og fyrrenåle fra Fur. Fur Bryghus, der er
hjemmehørende på øen Fur. Øen har sit navn efter
fyr/fyrretræ. Så hvad er mere nærliggende end at benytte
denne aromatiske råvare? Fyrrenålene er høstet lige ved Fur
Bryghus – tæt på Limfjorden. Vi har i denne øl valgt
ingredienserne, med ekstra fokus på nærhed og
bæredygtighed. FUR DANSK FYR har et beige farvet skum,
der står flot over det ufiltreret ravgyldne øl. Den skønne duft af
fyrrenåle bidrager med en frisk citrusaroma. Smagen er let
syrlig med noter af fyrrenåle, der er i fin balance med
maltoplevelsen, som afrunder i en bitterfrisk finale.   
Producent: Fur Bryghus
Type: Specialøl / Andre tilsætninger
Styrke: 5.9



Fur Hvede - FUR Hvede er en overgæret øl af typen Hvede.
Perlende og ufiltreret øl med farve som rødgyldent rav. Med
tæt cremefarvet skum, der har lang holdbarhed og giver fine
blonder på glasset. Kraftig, men velafbalanceret duft af frugt
og banan. Frisk aromatisk og frugtagtig smag med let syrlig
afrunding. Tysk inspireret Hvede brygget på fire forskellige
malttyper samt to humletyper, der tilsættes ad tre gange. Alk.
5,6% 
Producent: Fur Bryghus
Type: Hvedeøl / Weizen/weissbeer
Styrke: 5.6

FUR IPA - Fur IPA er brygget med malten pale ale, engelsk
humle og gær, men tørhumlet med de amerikanske humletyper
Mosaic og Simcoe, for at give en frisk, aromatisk og
harmonisk humleoplevelse. Fur IPA er 5,6% i alk. Øllet fås
både på fad og flaske og er på vej ud i handelen snarest
muligt. 
Producent: Fur Bryghus
Type: IPA (India pale ale) / Engelsk IPA
Styrke: 5.6

Fur Maltsnaps - FUR SNAPS De senere år har vi udviklet en
snapseserie, sammen med vores kollegaer fra Mikrodestilleriet
Braunstein i Køge. Det har været en stor succes, og det er
meget populære snapse. De kan også smages på årets
festival. De kan købes i DØE Shoppen. FUR Malt er en dansk
akvavit krydret med hyldeblomst. Blomsterne er plukket på
Knuden, Furs store naturområde, hvor også bryghuset er
beliggende. Alk. 38%   FUR Halvbitter er en dansk bitter
krydret med hyben, porse, lyng, røllike, anis og lavendelblomst.
Blomsterne er plukket på Knudsen, Furs store naturområde,
hvor også FUR Bryghus holder til. Alk. 38%.     FUR Gylden er
en dansk akvavit krydret med havtorn. Urterne er plukket på
Knuden, Furs Store naturområde. Alk. 35 % 
Producent: Fur Bryghus
Type: / 
Styrke: 38

Fur Porter - FUR Porter er en overgæret øl af typen Imperial
Stout. Mørk, mahognifarvet med tæt nøddebrunt skum, der har
en lang holdbarhed og giver fine blonder på glasset. Dejlig duft
af røgmalt og engelsk lakrids. Fyldig maltet smag med en
ekstra tone af røgmalt og engelsk lakrids, der afrundes i en for
øltypen frisk afslutning. Engelsk inspireret porter brygget på
fem forskellige malttyper – bl. a. røgmalt, karamelmalt og
chokolademalt – samt to humletyper, hvoraf den ene er med til
at give øllen et friskt pift. Humlen tilsættes ad to gange. Alk.
6,5% 
Producent: Fur Bryghus
Type: Stærk øl / Imperial stout
Styrke: 6.5

Fur Renæssance - FUR Renæssance en overgæret øl af
typen Brown Ale. Mørk og rødgylden øl med et tæt
cremefarvet skum, der har lang holdbarhed og giver fine
blonder på glasset. Duft af ristede malte og humleblomster.
Rund og harmonisk smag af blandt andet røgmalt, der
fortsætter i en afrunding af kraftige humlenuancer. Dansk
inspireret Brown Ale brygget på fem forskellige malttyper – bl.
a. røgmalt – samt fem humletyper – både bitterhumler og
aromahumler – som tilsættes ad tre gange. Alk. 6,2% 
Producent: Fur Bryghus
Type: Mørk ale / Engelsk brown ale
Styrke: 6.2

Fur Simcoe - FUR SIMCOE er en årligt tilbagevendende øl i
vores serie af Single Hop Beer. Vi ønsker her at præsentere
de rene humlenoter, der findes i hver enkelt humletype. Denne
amerikanske humletype Simcoe er en kraftig universalhumle,
der kom til verden i år 2000. Humlesorten Simcoe giver en
delikat frugtagtig humleoplevelse med noter af citrus og
fyrrenåle. Simcoe passer især godt til lette retter, men kan
også nydes som den er. Der er tale om en Lagerøl type, og
alkoholstyrken er 5,4 %. 
Producent: Fur Bryghus
Type: IPA (India pale ale) / Engelsk IPA
Styrke: 5.4



Fur Steam Beer - FUR Steam Beer er en undergæret øl af
typen Steam Beer. Klar øl med kraftig ravgylden farve. Fyldigt
cremefarvet skum med lang holdbarhed og fine blonder på
glasset. Varm vinøs aroma med fin oplevelse af humle. Kraftig
og varm smag af mørk malt med den fyldige harmoniske
afslutning af humlen. FUR Steam Beer er brygget på 3
forskellige malttyper, hvoraf den ene er en karamelmalt. FUR
STEAM BEER er inspireret af den amerikanske steam beer,
hvor urten gærer ved op til 20 grader. Det er en høj
gæringstemperatur for en undergær, derfor er gæringen og til
tider øllet ret livligt. Historisk er steam beer udviklet af
amerikanske nybyggeres brygning af øllet i 1800-tallet. Efter
den første gæring blev øllet hældt på træfade og gærede
videre, hvorefter fadene blev spunsede. Efter nogen tids hvile
var øllet klart til at drikke, spunsen blev slået af og endnu en
gang viste steam beeren sig at være sit navn værdigt ved selv i
større eller mindre grad at kunne forlade fadet i et sprøjt af
steamkarakter! I dag kontrolleres brygningen selvfølgelig i de
amerikanske bryggerier såvel som på FUR Bryghus på
moderne vis, så ølnydere kan forvente at kunne skænke sin
steam beer i glasset uden større akrobatiske udfoldelser og til
gengæld glæde sig over øllets aromatiske udbredelse. Endelig
sneg betegnelsen dampøl sig ind i sproget i en periode i 1800-
tallet i Europa på baggrund af industrialiseringen, hvis drivkraft
jo netop i begyndelsen var damp. Denne damp kunne bruges
og bruges stadig i bryggerier til opvarmning. FUR Steam Beer
kom i 2008 med i bogen ”50 øl du skal smage før du dør”. FUR
Steam Beer indeholder både klassisk bitterhumle og
aromahumle, som giver den fine duft og velafbalancerede
afslutning på smagsoplevelsen. FUR Steam Beer får en meget
skånsom filtrering før tapning og pasteurisering, hvilket er en af
de vigtige forudsætninger for at beholde de fine og komplekse
aromabilleder i øllet. Alk. 7,8% 
Producent: Fur Bryghus
Type: Lys ale / California common/steam beer
Styrke: 7.8

Royal Oyster - Den 3. marts 2018 åbnede Glyngøre Shellfish
Limfjordens Østersbar – Danish Oyster Bar, hvor der er 45
barpladser på skibsdørk med udsigt over Limfjorden på
Glyngøre Havn.   Fur Bryghus har, i et samarbejde med
Glyngøre Shellfish, brygget en let stout på 5,0% i alk. Friske
østers tilsættes under brygningen og giver øllet en sofistikeret
smag af mineraler, malt “vild natur” med duft af engelsk
lakrids. Østersen er betragtet som et elskovsmiddel igennem
tiderne. XO er slang for “hugs & kisses”. Øllet er brygget på
røgmalt, karamelmalt, chokolademalt. Humlen tilsættes ad to
gange 
Producent: Fur Bryghus
Type: Stout/porter / Dry stout

C-18 Odden Bryg
Odden Bryg er et lille bryghus beliggende ved Kattegats kyst på Sjællands Odde. Det har eksisteret siden
2010 og brygger på et 300 liters anlæg. I 2018 har Odden Bryg vundet 3 medaljer ved 2 internationale
konkurrencer.

Hav..? - Hav. . ? er et forsøgsbryg til denne festival. Hav. . ?
er en let og lys letøl som er blevet tørhumlet inden tapning. Let,
lyst og nemt til sommervarmen. 
Producent: Odden Bryg
Type: Lys ale / Amerikansk pale ale
Styrke: 2.9

Havblik - Havblik er en undergæret øl med en maltet og let
sødmefyldt smag. Den er humlet med den klassiske tjekkiske
humle, Saaz. Havblik er en stærk lagerøl, der passer godt til
både frokost og aftensmad. 
Producent: Odden Bryg
Type: Bock / Doppelbock
Styrke: 6.5

Havbrise - Havbrise er Odden Brygs  svar på en pilsner med
en anelse sødme i eftersmagen. En god øl til frokostbordet
eller til lyse retter. Øllet er brygget på en god del tjekkisk
humle. 
Producent: Odden Bryg
Type: Lys lager / Moderne lys lager
Styrke: 4.6

Havbrus - Havbrus er en hyldest til Odden Brygs hjemegn.
Den er lys og let øl, som passer perfekt til nydelse på
Odden… eller andre skønne steder. 
Producent: Odden Bryg
Type: Lys ale / Amerikansk pale ale
Styrke: 5.3



Havbund - Havbund er af typen stærk porter – en dyb sort øl
med stor fylde og smag fra de ristede malte. Øllet er tilsat
mørk kandis for sødme, mørke malte for farve og smag samt
humle for duft og bitterhed. Havbund er let humlet. Havbund
her vundet 1 sølv og 1 bronzemedalje i 2018 ved internationale
ølsmagninger. 
Producent: Odden Bryg
Type: Stout/porter / Porter
Styrke: 8

Havgud - Havgud er en frisk øl, der er brygget med lime og
mynteblade. Den har en god sødme, duft og smag fra lim,
mynte og rørsukker. 
Producent: Odden Bryg
Type: Lys ale / Engelsk golden ale
Styrke: 5.1

Havgus - Havgus er brygget på amerikansk humle og gær.
Humlen markerer sig elegant, men uden at være for bitter. Her
er tale om en øl at typen Engelsk IPA 
Producent: Odden Bryg
Type: IPA (India pale ale) / Engelsk IPA
Styrke: 5

Havheks - Havheks er en klassisk røgøl, hvor smagen leder
tankerne hen til et havnemiljø med tjære og bolværk. Havheks
er en rødlig øl domineret at smag og duft fra røgmalten. 
Producent: Odden Bryg
Type: Specialøl / Andre røg øl
Styrke: 4.8

Havhingst - Havhingst er sort som det dybe hav. Den har
ristede toner fra de mørke malte, let sødme fra de mørke
malte, let sødme fra den mørke kandis, friskhed fra humlen og
en let rødt nuance fra røgmalten. Havhingst har vundet 3 x sølv
ved forskellige internationale ølsmagning i 2018. 
Producent: Odden Bryg
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 8

Havørn - Havørn er een stærk krabat med stor fylde og
mange smagsnoter. Her er der tale om en øl, der går til
grænsen for det, der kan lade sig gøre med en almindelig gær
til øl. Øllet er naturligt gæret til tæt på 11% 
Producent: Odden Bryg
Type: Specialøl / Andre tilsætninger
Styrke: 10.7

C-20 Dry & Bitter Brewing
Dry & Bitter Brewing åbnede i 2015 og har siden produceret store frugtige IPAer, sure frugt øl og meget
andet. Vi er et dansk bryggeri med international smag.  

C-21 Theodor Schiøtz Brewing Co
Mangeårig brygger-tradition i gammel indpakning, med nye visioner. Theodor Schiøtz Brewing Company –
vores lille craft beer bryggeri – er grundlagt på skuldrene af over 150 års bryggertradition. Startende med
Theodor Schiøtz. Han har inspireret os til at være nysgerrige, i forhold til det øl vi skal lave. Han trådte også
nye veje, hvilket vi også insisterer på at gøre. Vi er stolte af at være i de historiske Albani-bygninger i Odense,
som gennem mere end et århundrede har fungeret som platform for ølbrygning. Med vores konstante
nysgerrighed, opdagelseslyst og troen på, at vi kan gøre tingene anderledes og bedre, forsøger vi dagligt at
skabe nye smagsoplevelser. Mest af alt fordi vi ganske enkelt ikke kan lade være.  

Anarkist Forårsbock - Anarkist Forårsbock er ufiltreret og har
en dejlig gylden karamelfarve med en rustik og balanceret krop
og mundfylde. Rig duft af karamel fra malten og kogningen af
mæskningen samt fine noter af frugtestere fra fermenteringen
med Albani bryggeriet husgær ved høj temperatur. 
Producent: Schiøtz
Type: Bock / Bock
Styrke: 6.8

Anarkist Hazy IPA 0,5% - En virkelig god alkoholfri øl, der
indfrier alle forventninger. Den har karakteren uden at være for
sød eller fyldt med aromastoffer. De fantastiske amerikanske
humler giver øllet en frisk aroma af citrus og tropiske frugter,
mens restsødmen og den dertil balancerede bitterhed
kompenserer for den manglende alkohol. 
Producent: Schiøtz
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 0.5



Anarkist Motueka Lager - Motueka Lager er lys og klar med
et perlende hvidt skum. Det er en rustik og balanceret pilsner
brygget med gulvmaltet byg og new zealandsk Motueka humle,
som giver en frisk duft af grønne æbler mixet med en snert af
tropiske frugter, samt den blide anelse af den rustikke malt. 
Producent: Schiøtz
Type: Lys lager / Moderne lys lager
Styrke: 5.6

Anarkist New England IPA - Sløret/uklar med en lys strågul
farve og et flot skum. Fyldig og let perlende øl, der ikke bliver
hængende for længe og giver derfor hurtigt plads til en tår
mere. Øllen har en liflig duft af tropiske frugter, såsom citron
og lime, samt en frisk aroma af hyldeblomst og rabarber. Dertil
kommer en mere diskret duft af mørke bær, blomster og sort
peber.   Cremet og meget frugtig smag. Som at have en god
sommerdag i munden. Alle noterne fra humlerne træder
igennem, så man først fornemmer alle citrusfrugterne danse på
tungen for derefter at kunne finde noter at den tilsatte
hyldeblomst og rabarber. 
Producent: Schiøtz
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 5.4

Anarkist Project: Rugstik - Imperial Rye Coffee Porter -
Som brygger står man nogle gange med en del råvarer fra
andre experimentielle bryg, som ikke er blevet brugt. For ikke
bare at smide dem ud, vil vi gerne være mere miljø-korrekte og
bruge alt, hvad vi kan. Og hvad bedre undskyldning skal en
brygmester have for at lave en øl, der bliver fyldt til randen
med masser af god malt og andre sjove sager. Det blev til en
Imperial Rye Coffee Porter – Et dobbeltmæsket bryg på 24 °P
i indmæskning, med masser af fylde og kraft. Lækre byg og
rugmalte til at skabe krop samt peruvianske kafferbønner
(lavet som stempelkaffe på en hel unik metode i vores hopgun)
til at skabe kompleksitet og balance.    Resultatet er en
smagsbombe med vild kompleksistet, balance, fantastiske
aromaer af kaffe og chokolade. Syren fra rugmalten og
aromaerne fra humlen og gæren skaber en lækker
kompleksistet og balance sammen med de mørke ristede
smage fra chokolademalte og kaffe. Skal nydes og diskuteres i
godt og entusiastisk selskab.   
Producent: Schiøtz
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 10

Batch 1 - Nordic Triple Porter - Her har vi med en kraftig
mørk og fyldig porter at gøre, som har ligget på cognacfade i
10 måneder.  Øllen er samtidig den første øl, som vi bryggede
på Theodor Schiøtz Brewing Co. Den første øl man brygger på
et helt nyt bryggeri, kan ikke undgå at påkalde sig en helt
særlig opmærksomhed. Den umage man gør sig, sætter
niveauet for fremtiden. Måske skal man være brygmester for
helt at forstå, hvor stor sådan en begivenhed er, men man
behøver ikke være brygmester for at nyde frugten af arbejdet.
Vi valgte at brygge en af bryggerfagets mest ypperlige øltyper,
en meget stærk (12,5% vol. ) kraftig, men fløjlsblød porter, og
at give den et umiskendeligt nordisk præg. Øllet er brygget på
udsøgte malte: Pilsner, pale ale, münchner, karamel og hele to
typer chokolademalt, samt de tyske (Perle), engelske (East
Kent Goldings) og New Zealandske (Motueka) humler. På
Theodor Schiøtz Brewing Co. kan vi godt lide at udfordre
konventionerne, derfor supplerede vi de klassiske råmaterialer
med hylde- og kirsebærsaft, slåen og lyngblomst som
smagsgivere med tydeligt lokalt, nordisk præg. 
Producent: Schiøtz
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 12.5

De Røøøe - ”De Røøøe” er en nyskabende og unik fortolkning
af de syrlige belgiske øltyper Flanders Red og Oud Bruin
(’Rodenbach’ og ’Duchesse de Bourgogne’) Men ”De Røøøe”
er mildere i syreprofilen og lettere tilgængelig, men på samme
tid mere frugtig, kompleks med et tydeligt nordisk strejf. Niels
Buchwald, der er stifter af Aarhus Bryghus, har en fortid som
brygmester hos Royal Unibrew, og dette har vi ladet os
inspirere af i skabelsen af ’De Røøøe’. Det lidt pudsige navn
skal ses i lyset af, at vi sammen bryggede en ’Kissmeyer &
Friends’ øl i 2017 hos Niels, som vi kaldte ’De Hviiiie’, som en
slags bittersød hilsen til Aarhus’ fodboldstolthed. Mens ’De
Hviiiie’ var inspireret af Ceres/Royal Unibrews ikoniske
eksportøl, Ceres Strong Ale (’Dortmunder’ på
hjemmemarkedet), er ’De Røøøe’ inspireret af en anden Ceres
klassiker, nemlig ’Red Eric’. I stedet for at brygge endnu en
stærk, rød, let sødlig og neutralt smagende pilsnertype, er ’De
Røøøe’ billedet på, hvordan intentionerne ville udtrykkes i en
innovativ craft bryggers hjerne. En rød, middelkraftig øl med
balanceret sødme og en tydelig syrlighed, dels fra kedelsyrning
og dels fra tranebærsaft og med tydeligt vinøse toner fra
lagring på rødvinsfade og et diskret nordisk præg fra enebær,
lyngblomst og hyben. 
Producent: Kissmeyer x Aarhus Bryghus
Type: Syrlig øl / Flamsk rød
Styrke: 6

Ebony Love - Ebony Love er først og fremmest en hyldest til
de klassiske nordengelske brown ales, som fremhæver
traditionelle engelske malte og humler. Men øllen er også
blevet moderniseret med en højere alkoholstyrke og et nordisk
frugtigt touch. Øllen er let drikkelig, men samtidig kompleks og
fyldig. Ebony Love er brygget i samarbejde med Sebastian
Sauer fra tyske Freigeist Bierkultur og Kjetil Jikiun founder af
Nøgne Ø men som nu slår sine folder på Kreta på bryggeriet
og vingården Solo.  Alle tre har de en kærlighed til de
traditionelle engelske brown ales, hvorfor de med denne øl har
givet deres take på en moderniseret udgave. 
Producent: Kissmeyer x Freigeist Bierkultur x Solo
Type: Mørk ale / Engelsk brown ale
Styrke: 6.5



Kissmeyer Fruit IPA - Fruit IPA er en øl med fokus på intens
humlearoma og –smag, suppleret i denne øl med et solidt
frugtigt indslag af abrikos og bitter orange. Øllen er ravfarvet,
ufiltreret, hazy og uklar. Intens duft af orange og abrikos,
frugtig humleduft og let maltkarakter i baggrunden. Intens,
middeltør, meget frisk (let frugtsyrlighed), kraftigt frugtig smag,
afdæmpet maltfylde og let, blød bitterhed. Lang, meget frugtig
og humledrevet eftersmag, med et syrligt strejf af bitter
orange. 
Producent: Schiøtz
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 5.5

Kissmeyer Into The Black IPA - ‘Kissmeyer Into the Black’ er
en videreudvikling af den originale ’Kissmeyer Black IPA’. Den
er en personlig fortolkning af den populære ’crossover-style’,
hvor der er holdt tilbage med de sorte malte og kun brugt
afskallede malte. Dette er gjort for at skabe en mindre
aggressiv malt og dermed en bedre balance til
humlebitterheden i IPA’en. Navnet? Er takket være Neil Young
– en dinosaur på den fede måde! 
Producent: Schiøtz
Type: IPA (India pale ale) / Black IPA
Styrke: 7

Kissmeyer New England IPA - Lys ravfarvet/strågul og
bevidst uklar IPA med en intens, frugtig humleduft, meget let
maltkarakter i baggrunden og et yderst diskret strejf af citrus-
frugtighed fra den tilsatte grapefrugtsaft og skal.   Øllen har en
relativt intens, tør, meget frisk, kraftigt frugtig humlet smag.
med en afdæmpet maltfylde. Middelkort og meget frugtig og
humledrevet eftersmag. En let og blød, mild ’cremet’ krop med
relativt livlig mundfølelse med høj karbonering giver denne IPA
en fin balance som medium tør, med en lav og blød bitterhed. 
Producent: Schiøtz
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 5.5

Kissmeyer Session IPA - Lys ravfarvet/strågul, hazy, ufiltreret
og uklar session IPA med en intens, frugtig humleduft og en
meget let maltkarakter i baggrunden og et yderst diskret strejf
af nordisk frugtighed fra havtorn og hyben. Smagen er relativt
intens, tør, meget frisk, kraftigt frugtig humlet smag, med en
afdæmpet maltfylde. Middelkort og meget frugtig og
humledrevet eftersmag. 
Producent: Schiøtz
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 4

Lilleø Pære Saison - Lilleø Pære Saison er en tydelig nordisk
fortolkning af den originale belgiske saison-bryggetradition.
Øllen er en kollaboration mellem Anders Kissmeyer og Claus
Meyer. Den er brygget med pæremost fra Claus Meyers’
plantage på Lilleø og gæret på en gær udvundet fra
selvsamme plantage. Denne tørre, sprøde og lyse øl med sin
frugtige krop, blomstrede og humlede profil, er en meget
forfriskende øl til de solrige og varme stunder.   
Producent: Kissmeyer x Claus Meyer
Type: Belgisk ale / Saison
Styrke: 6

Lottrup US style Belgian Blonde - Inspireret af klassiske
belgiske blonde ales, men denne øl har fået tilført ’US Belgo’
karakter ved en solid aromahumling med Cascade og Citra.
 Øllen er let sødlig med en markant maltkrop og intens
humlesmag. Middel til høj humlebitterhed og en lang, kompleks
eftersmag med humle, sødme og malt. 
Producent: Schiøtz
Type: Belgisk ale / Belgisk blond
Styrke: 5.8

Lottrup US Style Belgian Dubbel - Inspireret af klassiske
belgiske dubbels (den lette ende af dubbel-skalaen), men
denne øl har fået en tydelig ’US Belgo’ karakter ved en solid
aromahumling med US og NZ humle (NZ Pacific Gem og
Citra). Markant humlearomatisk, suppleret af klassisk ’belgisk’
(nelliker og banan) gær-aroma og en solid maltnote af karamel
og tørret frugt.   Let sødlig, markant maltkrop og intens
humlesmag. Middel til høj humlebitterhed og en lang, kompleks
eftersmag med sødme, humlekarakter, alkoholvarme, malt og
frugt. 
Producent: Schiøtz
Type: Belgisk ale / Belgisk Dubbel/Bruin
Styrke: 8

Schiøtz Belgisk Blonde Ale - Inspireret af klassiske belgiske
blonde ales, men denne øl har fået et klassisk, nordisk Schiøtz
strejf qua en meget let smagssætning med kamille og havtorn i
stedet for koriander og appelsinskal.   Øllen er let sødlig,
tydelig honning- og bisquitagtig maltkrop, let humlesmag,
suppleret af diskret orange-agtig havtornskrydring. Lidt kamille
og en yderst underspillet frugtsyrlighed. Middel humlebitterhed
og relativt lang, kompleks eftersmag med sødme, malt og
krydderi. 
Producent: Schiøtz
Type: Belgisk ale / Belgisk blond
Styrke: 5.7



Schiøtz Belgisk Dubbel - Inspireret af klassiske belgiske
dubbels (den lette ende af dubbel-skalaen), men denne øl har
fået et klassisk, nordisk Schiøtz strejf qua en tydelig
smagssætning med hyldebær og kirsebær, og er ’lettet’ med
10% sukker af ekstrakten. Det giver en lækker og krydret
Dubbel. 
Producent: Schiøtz
Type: Belgisk ale / Belgisk Dubbel/Bruin
Styrke: 8

Sørlandet Saison - Nøgne Ø har været nære brygger-venner
med Kissmeyer siden tidernes morgen, starten på 00’erne,
hvor de var de første nordiske gæstebryggere på Nørrebro
Bryghus. I 2017 bryggede vi sammen ’Old England IBA’ i
Grimstad som en af de første ’Kissmeyer & Friends’ øl. Til
denne ’genvisit’ kollaboration valgte vi et fælles nordisk – en
solid dosis af den fantastisk aromatiske norske lynghonning
samt havtorn, som vi begge sætter højt som ingrediens – take
på en lys og let saison, som burde være perfekt til årstiden.
Sørlandet Saison er en nordisk version af den belgiske saison-
bryggetradition. Den tørre, næsten sprøde, lyse og lette øl
bæres i høj grad af den indsmigrende aroma fra den tilsatte
norske lynghonning. Kroppen er lettet og forfrisket med et
diskret syrligt strajf fra havtorn. 
Producent: Kissmeyer x Nøgne Ø
Type: Belgisk ale / Saison
Styrke: 5

Stockholm Syndrome Imperial DIPA - En intens, ekstrem
fyldig dobbelt/imperial IPA. Når den lige er brygget har den en
næsten eksplosiv, frugtig humlearoma, hvor den efter lagring
får en vinøs og fadagtig kompleksitet. Stor, men overraskende
blød og balanceret bitterhed, der skaber en faretruende let
drikkelighed! Kissmeyer Stockholm Syndrome blev skabt i
2010 i samarbejde med Sigtuna Brygghus lidt uden for
Stockholm. Generøst forkælet med de mest frugtige
amerikanske og new zealandske humler.   
Producent: Schiøtz
Type: IPA (India pale ale) / Imperial IPA
Styrke: 9.5

C-22 Hjort Beer
HJORT BEER ApS er et kontraktbryggeri, som er etableret i 2017, af Carsten Hjort Bjerre fra Aalborg. I 2015
startede han med at brygge hjemme i kælderen, og eksperimenterede med malt, humle, gær og vandprofiler.
Det blev til 50 hjemmebryg det første år, hvor hans metodiske tilgang, fra en baggrund som ingeniør, kom
ham til gode. I 2017 vandt han både guld og sølv ved Danmarksmesterskabet i Håndbryg.  De første to øl fra
HJORT BEER er vinder-øllene fra DM 2017, ”Wiener Walzer” – en Vienna Lager og ”Brown Bella” – en
Belgisk Dubbel. Siden er der kommet flere nye specialøl til. Den prisvindende ”Alexander”, er en Baltisk
Porter som er opkaldt efter hans ældste søn. “Alexander” har netop vundet en sølvmedalje ved Barcelona
Beer Challenge i marts 2019. Samme øl vandt 1. præmien, som Nordens bedste Godnat-øl, ved Nordic Brew
Festival i 2018. Carsten Hjort har en forkærlighed for de gode klassiske ølstilarter, hvor balancen er i fokus –
men helst med lidt kant. Øllet brygges altid med de bedste råvarer – og fortrinsvis økologiske. Carsten
brygger alle sine specialøl på Randers Bryghus. Han har stor passion for det gode traditionelle håndbryg, som
selvfølgelig er upasteuriseret, og ufiltreret.  

ALEXANDER - Vandt SØLV ved Barcelona Beer Challenge
2019. Vandt 1. præmien som NORDENS BEDSTE
GODNATØL ved Nordic Brew Festival i 2018. Alexander har
en skøn balance mellem maltsødmen, de lette brændte noter
og den europæiske humle. Øllen komplementeres behageligt
af den runde lakrids og noter af vanilje. En lagring på egetræ
og whisky understøtter varmen fra alkoholen og øllets
kompleksitet. 
Producent: Hjort Beer
Type: Stout/porter / Porter
Styrke: 8.8

AMARILLO - Amarillo er en Amerikansk IPA med en rigtig god
mundfylde. Den behagelige friske smag og aroma af
passionsfrugt, citrus og fersken har en afsluttende blød og
lækker bitterhed. De amerikanske humler Amarillo, Citra og
Centennial er tilsat i voksende mængder under både kogningen
og gæringen. Den rene og neutrale alegær giver humlen fuld
plads til at udfolde sine tropiske frugtkarakterer. 
Producent: Hjort Beer
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 7.5



ANGELINA - Angelina er en flot gylden Maibock, med masser
af krop og flot cremet skum. En lagerøl med ren maltkarakter,
hvor den centraleuropæiske humle balancerer øllet smukt, og
komplementerer med en let krydret og floral aroma. 
Producent: Hjort Beer
Type: Bock / Helles bock/maibock
Styrke: 6.6

BROWN BELLA - Vandt Sølv til DM i håndbryg i 2017 Brown
Bella har en skøn aroma af tørrede frugter og en let vinøs
karakter med noter af chokolade og nødder. En behagelig øl
med en fyldig krop, som er i god balance med de ristede
specialmalte og humlerne Target og Styrina Goldings. Øllen er
gæret med en belgisk vådgær, som giver de karakteristiske
smags- og aromanoter i den belgiske stil. 
Producent: Hjort Beer
Type: Belgisk ale / Belgisk Dubbel/Bruin
Styrke: 7.2

ORANGE - Orange er en velafbalanceret og super frisk, tysk
inspireret, Weissbier. Øllen har masser af mundfylde og smag,
som er i perfekt balance mellem malttyperne hvede, havre,
Munich og den tyske Hallertauer humle. Øllen er gæret med en
bayersk hvedegær, som sammen med de tilførte søde
appelsinskaller giver de friske smagsnoter af banan og
appelsin. 
Producent: Hjort Beer
Type: Hvedeøl / Weizen/weissbeer
Styrke: 5.1

SEBASTIAN - Sebastian er en frisk Belgisk Wit – en herlig
tørstslukkende sommerbryg.   Øllen er brygget på masser af
økologisk hvede, havre og pilsnermalt, og står flot med en lys
og gylden farve.   Den milde centraleuropæiske humle – med
sin let krydrede karakter – harmonerer smukt med noterne af
koriander, appelsin og citron.   Øllen er modnet på en
traditionel Belgisk vådgær, som giver den perfekte afsluttende
smags og aromaprofil i stilen for Belgisk Wit. 
Producent: Hjort Beer
Type: Hvedeøl / Belgisk wit
Styrke: 5

WIENER WALZER - Vandt Guld ved DM i håndbryg i 2017
Wiener Walzer er en tørstslukkende, medium krop lagerøl,
brygget i Vienna-stilen, med en afdæmpet, tør,
chokolademaltet smag og aroma fra bl. a. Vienna-, Caramel-
og Chokolademalten. Hallertauer Mittelfrüh-humlen skaber
sammen med malten en velbalanceret og let drikkelig øl. En
Bohemian Lagergær giver øllet sin rene og let maltede smag. 
Producent: Hjort Beer
Type: Mørk lager / Wiener
Styrke: 5.6

C-23 Ninkasira, Import & Webshop
Ninkasira Vi er en af de første importører der startede med import af craftbeer fra Polen. Gennem de seneste
3 år har vi opbygget et indgående kendskab til de mange kvalitets bryggerier der findes i Polen. Sammen med
vores polske samarbejdspartner finder vi det bedste craftbeer der kan opdrives på det polske ølmarked. Vi
har i dag et godt samarbejde med ca. 20 bryghuse der alle er leveringsdygtig i høj kvalitet. Vi holder øjne og
øre åbne, selvom vi allerede har nogle af de allerbedste bryghuse i Polen så kommer der selvfølgelig også nye
til og leverer de virkelig høj kvalitet, så kommer det også til Danmark. Polen er Europas 3. største øl
producerende land og det er ikke kun industri øl der bliver brygget. Polens øl revolution har kun været i gang i
ca. 8 år, på den korte tid er det lykkedes at få ikke mindre end 14% til at nyde craftbeer jævnligt. På et marked
hvor der bor ca. 38. mill giver det selvfølgelig gode muligheder for bryggeriene at iscenesætte deres craftbeer,
men det betyder ikke at kravende bliver mindre, nok snarere tværtimod.   Visionen Ninkasira vil være
anerkendt for at yde kompetent og ærlig rådgivning til forbruger og virksomheder i valget af craftbeer til mad.
Ninkasira vil opnå dette ved på en troværdig og forståelig måde vejlede om smag og menuvalg i den rette
kombination. Forudsætningen er en attraktiv arbejdsplads, respekt for menneskers forskellighed og på en
lærende og entusiastisk måde, være professionel i alt hvad vi gør Missionen Ninkasira vil på en åben og ærlig
måde give danske forbruger og virksomheder adgang til craftbeer der er nøje udvalgt fra bryggerier som
brygger øl med respekt for håndværket. Ninkasira skaber bevidsthed om kvalitets øl, dens oprindelse og
historie. Velbrygget øl skal nydes i samhørighed med veltillavet mad der i sin enkelthed er til at forstå.

Baracuda - Imperial Brown Ale brewed in collaboration with
Alebrowar. Ingredients: Water; Barley malts: Pale Ale, Brown
malt, Chocolate malt,
Caramalt; Special ingredient: Oat; Hops: Palisade,
Willamette; Yeast: WLP028 Scottish Ale  Dark, unfiltered,
pasteurized beer. 
Producent: Alebrowar / Browar Birbant
Type: Mørk ale / Amerikansk brown ale
Styrke: 7.2

Black Noble - Imperial Stout with coffee & vanilla. Another big
beer in our performance. Very thick, oily, with a rich body,
chocolate aroma, sweet pralines. We enriched the whole with
a large dose of vanilla and specially prepared coffee. 
Producent: Browar Rockmill (Polen)
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 11



Blackcyl SE - When brewing Black IPA it’s easy to overdo the
dark, burnt malt and end up with an “ashy” flavour, completely
burying the amazing American hops. The only difference
between our Black IPA and a light IPA is that… it’s black – at
least that’s what we aimed at, and we’re told we did quite
well!Still, with Blackcyl Special Edition, we went one step
further. Naturally, we used a whole lot of amazing American
hops, but just before bottling we additionally circulated the
whole tank through orange, red grapefruit, lime and lemon
peels. To sum up, what you get is a super-rich mix of citrus
fruits, resin and undergrowth followed by light notes of dark
malt. The effect is captivating! We started on a small scale,
but your feedback has been so positive that we were left with
no choice but go big and add it to our portfolio. It seems to be
a good decision as we won gold for this beer in Craft Beer
Contest in Poland. 
Producent: Browar Trzech Kumpli (Polen)
Type: IPA (India pale ale) / Black IPA
Styrke: 7

Fruit Marked Theory - Fruit Market Theory – Gose With
Guava (12 Plato, 4.8% ABV). Acidified in the boiler with Gose
lactic acid bacteria with the addition of salt, lactose and a
large amount of Guava, whose sweet-sour taste completes
the whole, making you want more … 
Producent: Browar Maltgarden (Polen)
Type: Syrlig øl / Gueuze lambic
Styrke: 4.8

Gates Are Open - Gates Are Open – Wheat IPA (16 Plato,
6.5 ABV) wheat India Pale Ale packed with a mix of hops:
Citra, Nelson Sauvin, Equinox, Mosaic. Lots of tropical and
white fruit in aroma and taste, velvety and smooth mouthfeel.
The gates of our brewery are fully open to you 
Producent: Browar Maltgarden (Polen)
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6.5

Good Mood Project - Third, last novelty in May: Good Mood
Project – Session Haza IPA (12 Plato, 5% ABV) session Haza
IPA, a lot of tropics, grapes, melon. The smooth texture fits
perfectly into the perfect mood during the tasting 
Producent: Browar Maltgarden (Polen)
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 5

Hades - Meet HADESA – the dark ruler of the underworld. The
crowning of the current activity of our brewery. Several hours
of brewing. Three months of aging. We have devoted so much
so that you can feel its divine taste today. Start consumption
around 12 ° C and drink unhurriedly – a wealth of sensations
ahead of you. Our Russian Imperial Stout is the second, after
Grandfather Frost brewed in the Brewery Artezan, beer in this
style evoked in every respect. The highest extract in Poland (at
the time of publishing information after brewing) we achieved
thanks to mashing the second portion of malt already during
the filtration and preparing the first one. Although it is not about
percentages in Hades, it is currently the strongest Polish beer.
However, Hades is not only a record 25.2% extract and 11.1%
alcohol. It is also a solid portion of hop bitterness, a large dose
of roasted malts and unmalted grains and unusual additions. In
addition to malts and hops, we managed to push our magnum
opus to complement the whole of crushed cocoa beans and
chilli peppers of several interesting varieties. In September
2014, we spilled 580 bottles of Hades, aged in a red wine
barrel. Learn more about the unique Wild Imperial Stout beer. 
Producent: Browar Olimp
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 11.1

Hypnos - Belgian American RIS – 24 Blg 
Producent: Browar Olimp (Polen)
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 9.5

Idiota - Idiota is our first Russian Imperial Stout and is exactly
how we wanted – complex, powerful, but at the same time
smooth, oily and super drinkable. The aroma and taste of this
beer matches the complexity of Russian history: coffee,
chocolate, toffee, licorice, nuts, molasses, forest fleece, dark
dried fruits, and hop hog spice. We recommend drinking it with
small sips while being careful. 
Producent: Browar Trzech Kumpli (Polen)
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 10.5

Illusion - Imperial Stout with Cocoa Nibs & Coconut. Thick and
oily body, in flavore and aroma Belgian chocolates, enriched
with cocoa nibs and coconut. The whole beer is a liquid
praline, which is what we like the most. 
Producent: Browar Rockmill (Polen)
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 12



I'm your Barista ( Siltepec El Jaguar) - Massive Coffee
Imperial Stout, very chocolaty and fudgy with addition of coffee
from Mexico. Siltepec El Jaguar in its taste there are notes of
plum, peach and milk chocolate 
Producent: Browar Maltgarden (Polen)
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 12

I'm Your Barista (Haile Gebre) - I’m Your Barista (Haile
Gebre) Coffee Imperial Stout with coffee from Ethiopia Haile
Gebre, burned by the World Champion in Rubens Gardelle’s
coffee? Coffee added strong floral and fruit accents as well as
notes of jasmine, bergamot and lemon cream 
Producent: Browar Maltgarden (Polen)
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 12

I'm Your Barista (Monsooned Malabar AA) - I’m Your
Barista (Monsooned Malabar AA) Coffee Imperial Stout with
coffee from India, smoked in the Norsen Solberg & Hansen
roasting plant. Coffee brought notes of chocolate and vanilla
and the delicate aroma of sweet tobacco. 
Producent: Browar Maltgarden (Polen)
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 12

Kwas Gamma - PINTA Kwas Gamma 13,1° – we continue our
journey through sour side of beer world. This time, whilst filling
a container we used not only lactic acid but also a freshly
squeezed juice from 1000 kilos of raspberries to give Gamma
nubile color, fruity aroma and complex, malty-tarty-raspberry
like taste. PINTA Kwas Gamma – dessert without
unnecessary sweetness. Recipe: Ziemowit Fa?at & Pawe?
Mas?owski. Ingredients: water, Weyermann® barley malts:
pale ale, pilsner, Carahell®; freshly-squeezed juice from Polish
raspberries; hops: Strisselspalt (FR), Tettnager (DE),
Amarillo®; Lactobacillus Helveticus bacterias; yeast: Safale™
US-05. 
Producent: Browar Pinta (Polen)
Type: Syrlig øl / Belgisk frugt lambic
Styrke: 5

Kwas Theta - PINTA Kwas Theta BA – Russian Imperial Stout
acidified with lactic acid bacteria and fermented with top
fermentation yeast. In the next stage combined with juice from
Polish, sour cherries to give a fruity profile. Then he was
pierced to oak barrels, where he was exposed to wild yeast
for six months. As a result, the first fungus plays a distinct
acidity with a lactic-fruit character. In the background, a
combination of roasted, dark chocolate and brett "funky"
accents supported by the flavors of oak, vanilla and tannins.
Recipe: Ziemowit Fa?at & Pawe? Mas?owski Ingredients:
water; barley malts: Pale Ale, Munich type I, Diastatic,
Chocolate, Pale Chocolate, Crystal, Dark Crystal, Carafa®
type II, roasted barley; hops: Zeus (USA), Fuggles (UK); juice
from Polish sour cherries; yeast Fermentis Safale ™ US-05;
blend of lactic acid bacteria: L. Plantarum, L. delbrueckii, L.
brevis; blender of wild yeast Brettanomyces: The Yeast Bay
"Amalgamation" 
Producent: Browar Pinta (Polen)
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 12

Looking For Sun - Looking For Sun – Citra Dry Hopped
Pilsner (11 Plato, 4.7% ABV), we enter a light classics with a
new wave note. Pilsner, or lower fermentation, hopped Citra.
Bright, dry, with a marked bitterness, citrus aromas and
tropical fruits?? Find the sun with us 
Producent: Browar Maltgarden (Polen)
Type: Lys lager / Moderne lys lager
Styrke: 4.7

Miloslaw Bezalkoholowe - Alcohol-free IPA with Sencha Earl
Grey Tea, dry hopped with equal amounts of Citra, Amarillo,
Chinook and Lubelski (last two from https://polishhops. com).
Made using unique process developed by Browar Fortuna.
Just like a regular IPA, but without alcohol. 
Producent: Browar Fortuna (Polen)
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 0.5

Oblivion - Imperial Baltic Porter. Bottom-fermented beer with
a very rich flavor and aroma. Notes of chocolate, pralines,
cherries, full body and taste with smoothness from used
oatmeal flakes. 
Producent: Browar Rockmill (Polen)
Type: Stout/porter / Porter
Styrke: 10



Porter Warminskie - The Baltic Porter is often called the
"Polish brewing treasure". By offering you our specialties, you
could not miss the porter among them. We owe it also to our
beer tradition. The strength of our porter is a long period of
aging (minimum 21 weeks). During this time, the beer acquires
power, clarifies and obtains the right taste and smell. Such a
long aging allows us to opt out of filtration. All this consists of a
full-bodied beer with a unique, velvety taste, deep color and a
wonderful aroma. All features of our porter were noticed by
experts and consumers rewarding them many times. during the
biggest in Poland consumer competition Chmielaki
Krasnostawskie beer, Open Competition Beer Brewers’ Gala
in Lodz and Plebiscite on Beer of the Year Browar. biz.
However, the most important thing about the uniqueness of
Porter Warmi?ski is the laurels gained at international
competitions: twice the first place among dozens of porters
from all over the world during Christmas Porter Tasting in
Moscow and gold medal at the most prestigious European
beer competition in Europe – European Beer Star 2012. Great
success in the international arena was repeated and in 2015 at
the European Beer Star Porter Warmi?ski won a bronze
medal. 
Producent: Browar Kormoran
Type: Stout/porter / Porter
Styrke: 9

Ragnar - It ain’t easy with a Baltic Porter, and especially not
with its imperial version. The stakes are high and it comes
down to this: Go big or go home. This beer HAS to be good,
otherwise its existence is pointless. Super strong starting
extract (26° Plato),loads of chocolatey and burnt malt, plenty
of warming up alcohol, distinctive coffee, chocolate, nuts,
prunes flavours. And above all, matching bitterness, one that
doesn’t overwhelm, but rather encompasses all flavours
beautifully. Before drinking, don’t forget to check who Ragnar
was  
Producent: Browar Trzech Kumpli (Polen)
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 10.7

Taura - In the traditional Maori school of esoteric learning, a
beginner is called a pia. Once you’re advanced in the
knowledge of the occult lore you become a t?ura. Taura is our
next beer in the breath-taking journey through the Land of the
Long White Cloud. It will surprise you with the aromas of
coconut, limes and kiwi, and powerful flavours of ripe tropical
fruits. Moderate bitterness, impressive body, just the right
amount of alcohol, and again, incredible fruitiness. Naturally we
didn’t use any fruit, additives or aromas, it was all New
Zealand hops doing their job! 
Producent: Browar Trzech Kumpli
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6.6

Turbo Geezer - Turbo Geezer Double Irish Espresso Stout
Our Double Irish Espresso Stout turbo charged with extract,
bursting with aromas and flavors of Yellow Bourbon single
origin espresso, bourbon vanilla and lactose! Chocolate and
roasted malts on the nose blend beautifully with the peaty
whisky aroma imparted by oak chips. Malts: Pale Ale, Whisky
Light, Chocolat, Arome, Abbey, Cara Blond, Black, Wheat,
Rye, Roasted Barley Hops: Cascade, Amarillo, Simcoe Extras:
coffee, lactose, bourbon vanilla, dark candi sugar Yeast:
Fermentis Safale S-04 
Producent: Browar Kingpin (Polen)
Type: Stout/porter / 
Styrke: 8.3

C-24 Bryggeriet Skands
Bryggeriet Skands blev etableret i 2003 af den erfarne brygmester Birthe Skands. Birthe var i mange år
udviklingschef for Carlsberg, og har i sin karriere virkelig formået at sætte specialøl på dagsordenen i
Danmark. Bryggeriet startede i det små, hjemme i Birthes kælder på Frederiksberg. Men efterhånden som
bryggeriet udviklede sig, blev omgivelserne for trange. Bryggeriet flyttede derfor til nye lokaler i Brøndby, hvor
det også ligger idag. I januar 2017 overtog Ernst Kristensen og Søren Truelsen bryggeriet, da Birthe ønskede
at trappe ned og gennemføre et generationsskifte. Søren og Ernst er lykkedes med at føre bryggeriet videre
efter Birthes anvisninger og fortsætter med at brygge den sammen velsmagende øl. Bryggeriet er nemlig et
kvalitetsbryggeri der har særligt fokus på at brygge øl der er velsmagende og let at drikke. Det betyder, at
man altid kan forvente en øl med høj drikbarhed – uanset om bitterheden er i den høje ende eller krydderier
dominerer. Sammen med den stigende interesse for specialøl, har bryggeriet også måtte udvide sin
produktion, og i dag bliver der årligt brygget ca. 500.000 liter specialøl på Bryggeriet Skands. Det sker altid
med udgangspunkt i udsøgte råvarer kombineret med et indgående kendskab til brygprocesser og
håndværksmæssige traditioner.



100 Promille - 100 Promille -Fyldig, vinøs og kraftfuld. 100
Promille er brygget med 10 forskellige malte og lagret på
egetræ, for at afrunde og finpudse smagen, ligesom man gør
det med spiritus. 100 Promille har en smuk rødlig farve, og en
rund frugtagtig duft samt en vinøs smag. Øllen er en kraftig 
ale på 10 % – deraf navnet, der balancerer på kanten til at
være en Barleywine. 100 Promille er oprindeligt udviklet i
forbindelse med bryggeriets 10 års fødselsdags. Øllen kan
med fordel nydes til desserten, hvor den vinøse smag skaber 
et godt samspil med den ofte søde del af middagen.   
Producent: Skands
Type: Stærk øl / Engelsk barley wine
Styrke: 10

Blå Chimpanse - BLÅ CHIMPANSE -Maltfylde og sødme?
Belgisk ale Blå Chimpanse er en belgisk inspireret øl med en
markant maltsødme og en liflig frugtagtig duft.
Humlebitterheden er lav. Den belgiske gær bidrager med en
vinøs sødme og en snert af tørret frugt. Blå Chimpanse har en
mørk kastaniebrun farve med en afrundet smag og en skøn
maltfylde. Den har en diskret sødme med noter af figner,
dadler og chokolade. Vi har tilstræbt at bibeholde den dejlige
smagsoplevelse fra de belgiske øltyper, men samtidig brygget
en øl som har en høj drinkablility. Herved forståes, at øllen er
velafbalanceret og har en passende fylde i munden. Blå
Chimpanse egner sig fortrinligt som en forfriskning, og er
speciel velegnet til mørkt kød og desserter.   
Producent: Skands
Type: Belgisk ale / Belgisk Dubbel/Bruin
Styrke: 6.5

Egtvedpigen - EGTVEDPIGENS BRYG -Ufiltreret hvedeøl
med tyttebær, porse og honning. Egtvedpigens Bryg er en
nordisk øl lavet ud fra analyser af indholdet i den birkespand,
som blev fundet i graven sammen med Egtvedpigen. Den har
en liflig duft af honning og porse. Humlebitterheden er lav.
Tyttebærrerne bidrager med en frisk vinøs sødme og giver
samtidig øllen en smuk rødlig farve. Egtvedpigens Bryg har en
afrundet frisk smag og en skøn maltfylde. Den har en diskret
sødme og eftersmagen afrundes af honning samt porse.
Egtvedpigens bryg egner sig fortrinligt som en forfriskning, og
er speciel velegnet som aperitif. Øllen er ufiltreret.   
Producent: Skands
Type: Hvedeøl / Weizen/weissbeer
Styrke: 5.5

Esrum Kloster - ESRUM KLOSTER -Fyldig krydret klosterøl
Skands Esrum Kloster er Bryggeriet Skands? fortolkning af en
klosterøl. Der er brugt krydderurter som ville have været fra
klostrets egen urtehave, bl. a. enebær, citronmelisse, lavendel,
anis og rosmarin, alle urter som munkene brugte som
smagsforstærkere. Esrum Kloster er en overgæret øl og har
en dejlig mørk kastanjebrun farve, en aromatisk duft og
smagen afrundes med en snert af anis. Esrum Kloster er
blankfiltreret. Esrum Kloster egner sig fortrinligt til kraftige
kødretter og vintermad, men kan også nydes alene i en stille
stund. .   
Producent: Skands
Type: Belgisk ale / Mørk stærk belgisk ale
Styrke: 7.5

Esrum Vinterbock - Esrum Vinterbock En perfekt ledsager i
den mørke vintertid Esrum Vinterbock er en undergæret bock
med udpræget maltkarakter og en lang lagringstid, der giver
masser af aroma og karakter. Esrum Vinterbock er brygget
efter tysk forskrift med kogning af en del af malten. Herved
opnås en blød og afrundet maltsmag og et snert af karamel.
En perfekt ledsager til julesul, påskens smørrebrød eller til en
hyggestund i den mørke vintertid. Middelalderens bedste
brygmestre fandtes på klostrene, hvor det var en hellig pligt at
få det ypperste ud af Vorherres råvarer. Vi er gået de lærde
munke i bedene og har forsøgt at forfine denne klassiske
klosterøltype til perfektion.   
Producent: Skands
Type: Bock / Bock
Styrke: 6.4

HOPS All Night - HOPS All Night -Alkoholfri Pale Ale Skands
HOPS All Night  er en alkoholfri Pale Ale, med en frugtagtig
duft og en balanceret smag af humle. Smagen af en
håndbrygget specialøl, men uden de høje alkoholprocenter og
uden at gå på kompromis med smagsoplevelsen. En
forfriskende øl, der passer godt til frokostbordet, såvel som på
en varm sommerdag.   
Producent: Skands
Type: Lys ale / Amerikansk pale ale
Styrke: 0.5

Humlefryd - Lys, perlende pilsner med afdæmpet bitterhed
Humlefryd er en tjekkisk inspireret pilsner-type med en
markant, men velafbalanceret humlesmag. Den anvendte
humle kommer fra Saaz-området i Tjekkiet, som bidrager til
den friske bitterhed og samtidig giver en aroma og smag af
blomster og frugt. Med den sammensatte maltblanding
bestående af pilsner-, münchener- og karamelmalt og de
valgte humlesorter ? Perle og Saaz er denne pilsner yderst
harmonisk. Humlefryd har en flot lys, gylden farve og er ?
blank-filtreret?, dvs. krystalklar som pilsner-øl bør være. 
Producent: Skands
Type: Lys lager / Tjekkisk pilsner
Styrke: 5.5

Julerød - Julerød er en belgisk inspireret juleøl brygget med 5
forskellige malte og julekrydderier bla. stjerneanis. Smagen er
fyldig med en afbalanceret  maltsødme. Øllen har en flot
kastaniebrun farve og en afdæmpet humlebitterhed. Øllen er
brygget specielt til Kvickly, Allerød. 
Producent: Skands
Type: Belgisk ale / Lys stærk belgisk ale/Tripel
Styrke: 9



MY HAZY IPA - My HAZY IPA My HAZY IPA, er en frisk
NEIPA med en intens og frugtig humlekarakter og en hazy
strågul farve. Den er brygget på Pale Ale malt, Maris Otter
malt, havre og hvede som giver en let maltkrop med en
uklarhed og juiceagtige udseende. Der er brugt, Cascade,
Citra og Mosaic humle. Øllet er overgæret og ufilteret.
Ingredienser: Vand, bygmalt, havre, hvede, humle og gær. 
Producent: Skands
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 5

Porter - SKANDS PORTER -Mørk, kraftig og rund Skands
Porter er en mørk og kraftig øl, men med en blød og aromatisk
karakter. Øllen har en diskret sødme og afdæmpet bitterhed.
Med den sammensatte maltblanding bestående af pilsner-,
münchener- , karamel- og farvemalt samt muscovado-sukker
har øllen en tiltalende maltkarakter og smag af lakrids. Skands
Porter er brygget med en overgær efter irske traditioner.
Skands Porter egner sig fortrinligt til kraftigt smagende danske
egnsretter, men kan også nydes som en forfriskning.   
Producent: Skands
Type: Stout/porter / Porter
Styrke: 7.2

C-26 Herslev Bryghus
Herslev Bryghus er mere end øl Herslev Bryghus er et gårdbryggeri ved Roskilde Fjord. Vi høster al korn til
brygning på vores egne økologiske marker, i samarbejde med andre lokale kræfter i et socioøkonomisk
fællesskab. Vi satser benhårdt på at føre bæredygtig produktion og lokalt samarbejde til nye højder, for vi tror
på, at virksomheder skal nære deres deres lokalmiljø og skabe positiv forandring. Vi inviterer alle til at følge
med, og hjælpe os med at nå vores mål! Vores øl Vi er øl-nørder med stort Ø, og for at få de bedste råvarer til
vores øl, dyrker vi selv kornet til malt (økologisk), og bruger i videst mulig udstrækning kun lokale
smagsgivere. Det er kun sjovt, når vi gør os top-umage. Derfor har vi høje kvalitetskrav til hele
produktionskæden, fra vi sår til vi høster, når vi brainstormer, brygger og smager.  

Asparges Hvedeøl - Dansk hvedeøl.  En spændende variant
af vores gode Økologisk Hvedeøl, her tilsat forårssprøde
asparges fra Søren Wiuffs gård på Lammefjorden.  Vi har
brygget med bygmalt og hvedemalt, halvt af hver, hvilket gør
øllen ‘rund’ og blød, og hvedeøllets karakteristiske cremede
frugtsmag intensiveres af de fine aspargesnoter. 
Producent: Herslev Bryghus
Type: Hvedeøl / Weizen/weissbeer
Styrke: 5.5

Doubel IPA - Økologisk Double IPA er brygget med bygmalt,
hvedemalt og umaltet havre og flere forskellige økologiske
humletyper fra hele verden – bla. Cascade og Simcoe. De
aromatiske humler giver en frisk duft af humle og citrus, og
giver en markant humlebitterhed til smagen, som er
kendetegnet for en double IPA. Smagen er behageligt afrundet
af de forskellige malttyper. 
Producent: Herslev Bryghus
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 8.3

Forårsbryg - Belgisk inspireret tripel. Vi har brygget Økologisk
Forårsbryg af vores egen bygmalt tilsat lidt hvedemalt. Det er
en overgæret øl, som har det hele: Flot gylden farve, og en
frisk, frugtig duft og smag med stor styrke og fylde. Balancen
mellem sødme og bitterhed er perfekt med strejf af citrus fra
Cascadehumlen. Forårsbryg er en stærk øl, der smager af
mere. 
Producent: Herslev Bryghus
Type: Belgisk ale / Lys stærk belgisk ale/Tripel
Styrke: 8

Hoppy Pils - Vores Hoppy Pils tager udgangspunkt i den tyske
pilsnertradition og siden tørhumlet med Simcoe, Bavaria og
Comet humler. En bastard som tager det bedste fra en pilsner
kombinerer det med friskhed og frugt, som man kender fra en
IPA. Brygget med Herslev bygmalt fra lokale marker, og humle
af fineste kvalitet fra det sydlige Tyskland. Vi har udvalgt
bygsorten og bestemt, hvilken maltning kornet skal have. Øllen
har frisk duft og smag af humle, der på én gang giver
eftersmagen en behagelig kant og en frisk bitterhed. 
Producent: Herslev Bryghus
Type: Lys lager / International lager
Styrke: 5.5

Høst - Vores økologiske Høst er inspireret af den nordfranske
øltype, Saison. Det er let humlet øl med en frisk syrlighed og
imødekommende krydret smag.  Saison betyder årstid på
fransk, og en klassisk Saison er krydret, karboneret og frugtig.
Det samme er vores.  Traditionelt blev Saison brygget om
vinteren af de franske bønder, så de havde noget at drikke,
når de gik i marken om sommeren.   
Producent: Herslev Bryghus
Type: Belgisk ale / Saison
Styrke: 4.6

Hvede - Traditionel sydtysk hvedeøl. Vores Økologisk Hvedeøl
er brygget efter traditionel sydtysk metode. Den særlige
karakteristiske gærsmag og cremede følelse i munden er
tydelig. Gæren er den primære smagsgiver og tilføjer
frugtsmag til øllet. Smagen af hvede træder også tydeligt
igennem og giver en dejlig blødhed. Vi har brugt halvt bygmalt
og halvt hvedemalt af bedste økologiske kvalitet. Farven er flot
gul, og duften er fin frugtagtig. 
Producent: Herslev Bryghus
Type: Hvedeøl / Weizen/weissbeer
Styrke: 5



India Dark Ale - Økologisk India Dark Ale er brygget på
bygmalt og flere aromatiske humletyper, som giver en frisk
duft af humle og citrus.  Engelsk chokolademalt runder øllet
blødt af, og den mørke farve kommer fra ristet hvede- og
bygmalt. Økologisk India Dark Ale har et flot og cremet skum,
og den store mængde new zealandsk humle giver en god, frisk
bitterhed. En øl med flot fylde. 
Producent: Herslev Bryghus
Type: IPA (India pale ale) / Black IPA
Styrke: 6.2

India Pale Ale - Amerikansk IPA. Økologisk India Pale Ale er
brygget med inspiration fra den amerikanske IPA-tradition,
hvilket giver en stærkere øl end den engelske IPA og med
mere humle. Den store mængde humle tilføjer god skarp
bitterhed i den fyldige smag, og en frisk duft af citrus, frugt og
blomster. Farven er korngul og vi har brygget med de fineste
økologiske malte. Humlen er den primære smagsgiver i øllen,
og balanceres med fylde fra malten og alkohol fra gæren. 
Producent: Herslev Bryghus
Type: IPA (India pale ale) / Engelsk IPA
Styrke: 6

Mark Æble, Fadlagret - Spontangæret. Fadlagret 6 måneder
på egetræsfade. MARK Æble er en frisk og frugtig variant af
MARK-serien. Farve som æble, smag og duft af æble. Frisk
og ligetil, med fin æblesødme. Den er brygget på vand fra
vores lokale vandværk, korn og hø fra Herslev Bryghus’ marker
– uden humlens bitterhed men i stedet gæret vildt på hø og
siden tilsat frisk most af Discovery, Katja Balsgård og Filippa
fra OLSENS plantage, det hele fra et sted i Lejre. En smag af
æble med en god sødme, som holder i balance af en frisk
syre. Helt uden bitterhed.   
Producent: Herslev Bryghus
Type: Syrlig øl / Belgisk frugt lambic
Styrke: 3.7

Mark Brombær - En limited og tunet edition af vores
Fadlagrede Mark Hø lagt på egetræsfad i 12 mdr. sammen
med masser af brombær. Syrlig, komplex dyb smag af syrlige
frugtnoter og fadlagring. 
Producent: Herslev Bryghus
Type: Syrlig øl / Belgisk frugt lambic
Styrke: 11

Mark Hø - Spontangæret, økologisk. Mark Hø er en helt ny
type øl brygget på hø i stedet for humle. Den er syrlig og
frugtig i smagen, da den er vildtgæret på hø – til gengæld har
den ingen bitterhed fra humlen. Mark er terroir – vores
landbrug, vores liv og vores kultur. Brygget udelukkende med
råvarer fra Herslev, og dermed en øl, som smager af Herslev.
MARK Hø dufter af frisk hø, rabarber og friske frugter, og
smagen er helt særegen et sted mellem øl, cider og vin.   
Producent: Herslev Bryghus
Type: Syrlig øl / Gueuze lambic
Styrke: 4.9

Mark Kirsebær, Fadlagret - Spontangæret. MARK Kirsebær
er en variant af MARK Hø brygget med lokale kirsebær. Den
har en tydelig smag af kirsebær og er elegant afrundet med
god balance mellem syrlighed og sødme. Den er brygget på
vand fra vores lokale vandværk, korn og hø fra Herslev
Bryghus’ marker – uden humlens bitterhed men i stedet gæret
vildt på hø og lokale bær 
Producent: Herslev Bryghus
Type: Syrlig øl / Belgisk frugt lambic
Styrke: 4.8

Pale Ale - Engelsk Pale Ale. Pale Ale var den første øl,
Herslev Bryghus sendte på markedet, og den er stadig en af
vores mest populære øl i sortimentet. Pale Ale er nu økologisk
og bliver brygget med Herslev bygmalt fra lokale marker. Vi
har udvalgt bygsorten og bestemt, hvilken maltning kornet skal
have.  Pale Ale har en flot ravgylden farve og en frisk og
frugtig duft. Øllen er blød og rund med en fyldig smag, og et
strejf af humle giver en aromatisk og tilpas bitterhed i
eftersmagen. Pale Ale er en øl med duft og smag i perfekt
balance. 
Producent: Herslev Bryghus
Type: Lys ale / Engelsk strong bitter/Engelsk pale ale
Styrke: 5.9

Pilsner - Herslev Økologisk Pilsner er brygget efter tjekkisk
forbillede med Herslev bygmalt fra lokale marker, og humle af
fineste kvalitet fra det sydlige Tyskland. Vi har udvalgt
bygsorten og bestemt, hvilken maltning kornet skal have. Øllen
har en flot korngul farve og en frisk duft af humle, der på én
gang giver eftersmagen en behagelig kant og en frisk
bitterhed. Øllen hører til den kraftige pilsnertype med sin rene
og fyldige maltsmag. 
Producent: Herslev Bryghus
Type: Lys lager / Tjekkisk pilsner
Styrke: 5.5

Porter - Økologisk Porter er en brygmæssig smeltedigel af
maltsorterne münchenermalt, bygmalt og hvedemalt. Øllets
flotte sorte farve kommer fra den ristede spelt, og balance og
blødhed er skabt med engelsk chokolademalt ogrørsukker.
Skummet er tykt, stabilt oglyst nougatfarvet, og konsistensen
fyldig og cremet. Duften nærmer sig mørk karamel, og smagen
har noter af fuldmodne frugter, blommer, rosiner, en snert af
mokka og en bitterhed som mørk chokolade. Er afrundet og
blød for en porter. 
Producent: Herslev Bryghus
Type: Stout/porter / Porter
Styrke: 6.5

Rugøl, Fadlagret - Amber Ale. Fadlagret på egetræsfade 6
måneder. Ingredienserne i Rugøl er inspireret af gamle danske
øltraditioner. En overgæret øl, brygget med rugmalt, og tilsat
lokal honning.  Rugen gør Rugøl rund og fyldig med en markant
maltsmag, og honningen bidrager med aromatisk sødme.
Humlen skaber balance ved at give tilpas bitterhed og et strejf
af citrus i eftersmagen. Rugøl er en relanceret version af vores
Gorms Bryg.   
Producent: Herslev Bryghus
Type: Mørk ale / Engelsk old
Styrke: 6.4



C-27 Broaden & Build
BROADEN & BUILD Broaden & Build er et råvarefokuseret bryggeri, restaurant og bar fra manden bag
Amass, og tidligere køkkenchef på noma – den amerikanskfødte kok – Matt Orlando. Ligesom Amass, er
Broaden & Build placeret pa? Københavns Refshaleø og drivkraften er, på samme vis som moderskibet,
mødet mellem velsmag og bæredygtighed, denne gang kommer det dog til udtryk via øl og et mere
tilbagelænet spisested. Broaden & Build har til huse i hvad der tidligere var Det Kongelige Teaters
kulisselager, en 1400 m2 hal, som deles med destilleriet Empirical Spirits og White Labs (amerikansk
virksomhed med speciale i fermentering og fremstilling af gær til ølbrygning). Der vil være plads til 90-100
spisende ved langborde og i baren, hvor der vil blive serveret øl fra 22 haner, som vil dække hele øl-spektret,
fra frisk let drikkelige pilsner og saison over IPA til de mørkere og maltede stouts og amber ales –
mangfoldighed vil være i fokus og Broaden & Build vil tilbyde masser til både den garvede ølnørd, som helst
vil have det nyeste nye, såvel som de der bare har brug for en forfriskning. ØLLET Med Broaden & Build vil
Matt kombinere den kreative tilgang til lokale råvarer, som kendetegner de sidste 10 års kulinariske udvikling i
Skandinavien, med moderne mikrobryggeriers balancegang mellem teknik og tradition. Helt konkret vil det
betyde, at de ingredienser man finder på menuen pa? Amass vil blive introduceret til bryggeprocessen på nye
og innovative måder; du vil blandt andet kunne finde en IPA med tørrede solbærblade, en gose med
fermenteret rabarber og en saison med kvæde. Til at sørge for at Matts idéer bliver til virkelighed har han
allieret sig med brygmester Tiago Falcone og Søren Wagner, fra bryggeriet Dry & Bitter. MADEN Matt Orlando
og Broaden & Builds køkkenchef, David Parrott, har sammen skabt en menu som er lige dele tilgængelig og
innovativ, med fokus på at kunne stille de fleste behov. Så du kan bruge flere timer på at spise dig igennem
hele kortet og komme omkring hele ølsortimentet eller bare droppe forbi til en snack og enkelt øl efter arbejde.
Respekten og omtanken for råvarer bliver taget med fra Amass, men stilen vil være mere afslappet. EN
BÆREDYGTIG TILGANG Amass har i flere år sat barren højt for hvordan en restaurant kan agere
bæredygtigt og ansvarsfuldt i forhold til vores miljø og klima, uden at gå på kompromis med maden og
gæstens oplevelse. Broaden & Build er bygget efter de samme principper. “At Amass we have reduced our
waste by 75% since opening five years ago. A big part of this success is based on how we are cooking and
treating our products. The ethos at Broaden & Build will be no different. In fact, we want to prove that this
can be done in a casual setting and in brewing, as well as in a more upscale setting like Amass” -Matt
Orlando

Consommé - West Coast IPA 6.4 % Hops: Chinook, Amarillo 
Our take on a classic West Coast IPA: Bitter and dry with a
fruity pine-like hop character.   
Producent: Broaden & Build
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6.4

Lambent - Kölsch-style with Bergamot  5.4 % A Kölsch-style
beer that pours slightly hazy with a faint orange glow. With a
prominent and pleasing Bergamot nose and flavor, the beer
supported by an ever so slight citrus pith bitterness. 
Producent: Broaden & Build
Type: Lys ale / Kölsch
Styrke: 5.4

Piquant - Seabuckthorn & Mugwort Sour 4.5 % A pleasing tart
bite leads a bursting aroma of seabuckthorn and floral
grassiness. Mugwort contributes to a mild herbal bitterness.
The beer has a surprisingly substantial and soothing body.
Simultaneously satiating and bright. 
Producent: Broaden & Build
Type: Specialøl / Frugt/grøntsagsøl
Styrke: 4.5

Redolent - DIPA w/ Grapefruit 7.7 % Hops: Centennial,
Ekuanot, Simcoe For this Double IPA we’ve played with
Grapefruit, as a complement to the pronounced fruity hop
character. The Grapefruit skins were pressed and added to
the hot side to add an extra layer of bitterness, while the juice
was used at the end of fermentation for the citrus character
and balanced acidity. 
Producent: Broaden & Build
Type: IPA (India pale ale) / Imperial IPA
Styrke: 7.7

Resuscitate - Saison with Apples 7.0 %  Traditional Saison
malt, hops, and yeast carry the subtle but still distinct apple
flavor which complements, and contrasts with, the classic
farmhouse phenols and esters. Most of the apples, all added in
the whirlpool, are core and skin byproduct from the kitchen.
The apples come from our local Danish organic apple farmer
Kirsten at Rytzebaekgaard.    
Producent: Broaden & Build
Type: Belgisk ale / Saison
Styrke: 7

Sanguine - DIPA w/ Blood Orange  Hops: Simcoe, Ekuanot,
Centennial  Brewed with blood oranges from Salamita, a
biodynamic farm in Sicily.   The appearance is opaque and
dark orange.   Intense flavor and aroma reminiscent of orange,
pine, and eucalyptus.   The mouthfeel is rich, creamy and
robust with a lasting finish.   
Producent: Broaden & Build
Type: IPA (India pale ale) / Imperial IPA
Styrke: 7.5



Solitary - Stout with Blackened Pear 5.6 % Jet black stout
with a soft but unexpectedly light, refreshing mouthfeel. Under
a dense creamy head is a bold and gentle roast character
balanced by complex and delicate nose of blackened pear. 
Producent: Broaden & Build
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 5.6

Vorticity - IPA 6.4 % Hops: Amarillo Smooth mouthfeel, full
bodied citrus forward IPA with a moderate bitterness and a
slight haze.   
Producent: Broaden & Build
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 5.9

C-28 Bryggeriet Ølsnedkeren
    Værtshus og Ølbar. Ud af de 12 haner flyder alskens fadøl, der alle er produceret af ØLSNEDKEREN selv.
Der brygges alt fra utraditionelle men drikbare øl, til udfordrende og moderne øl – altså noget for enhver
smag. Fælles for dem er det solide håndværk. Gæsterne kan se frem til nye spændende øl på hanerne flere
gange i måneden, ofte hver weekend. På ØLSNEDKEREN er der lagt stor vægt på hyggen. Vi ønsker at
skabe en imødekommende stemning i samspil med gæsterne, hvilket harmonerer godt til de uhøjtidelig
omgivelser. Inventaret har vi enten selv lavet, eller også er det skraldet igennem tiden. Det hænger rigtigt
godt sammen med vores gør-det-selv og smid intet ud-mentalitet. Er par gange i ugen sker det uundgåelige:
ØLSNEDKEREN har fået en ny ide. På bryggeriet tager han brygskeen af hylden, og brygger et bryg – 10 dage
senere er den på hane, til alle gæsternes store fornøjelse. Tit medfølger en historie om en øl opkaldt efter en
gammel ven pga. et væddemål, ud fra en cykelreference, eller måske en øl brygget til lyden af et nummer med
Dalton-trioen. Her på Facebook er stedet hvor nye øl annonceres sammen med andre relevante events.

Au in der Hallertau - I denne apa har vi fokuseret på en nyere
tysk humlesort, Hallertau Blanc. Hallertau Blanc blev lanceret i
2012 og var fra start af tiltænkt at skulle bruges som
aromahumle, da mange af de ældre tyske humlesorter ikke har
den kraftige frugtige aroma, som vi kender fra for eksempel
Citra eller Mosaic. I denne pale ale har vi brugt den sammen
med en lille smule Columbus, som bidrager med et krydret
touch til det i forvejen vinøse og græssede udtryk, som
Hallertau Blanc giver. 
Producent: Ølsnedkeren
Type: Lys ale / Amerikansk pale ale
Styrke: 5

Bærbegær - Bærbegær er en perfekt makker til det dejlige
forårsvejr. En let berliner weisse, der er syrnet med
mælkesyrebakterier i kogekedlen. Mod slutningen af gæringen
har vi tilsat solbær- og passionfrugtspuré i generøse
mængder. Farven er lyserød fra solbærpureen, hvor aromaen
og smagen er domineret af passionsfrugt. 
Producent: Ølsnedkeren
Type: Syrlig øl / Berliner weisse
Styrke: 4.5

I Pose og Sæk - En gang imellen kan man godt få både i pose
og i sæk – det har vi nemlig sørget for med denne DIPA. Der
er knald på denne øl, som er brygget på pilsnermalt,
havreflager, havremalt og en smule lys karamelmalt. Vi har
brugt hele 35 gram humle pr liter øl, og vi har brugt et væld af
forskellige humletyper – El Dorado, Idaho 7, Citra, Simcoe og
Columbus. Det er første gang, vi bruger El Dorado og Idaho 7,
men vi er allerede helt vilde med begge to!     
Producent: Ølsnedkeren
Type: IPA (India pale ale) / Imperial IPA
Styrke: 8

Solen Går Til Psykolog - Kraftig stout brygget på pale ale
malt, diverse hårdtristede sorte malte samt hvedeflager. Vi har
valgt at tilsætte laktose, som er uforgærbar sukker, der
dermed udelukkende bidrager med sødme – på denne måde
bliver de bitre noter fra malten og humlen balanceret. Efter
gæringen har vi tilsat både kaffe og vanilje. Det er den
perfekte sommerøl…. , der også fungerer glimrende som en
dessert! 
Producent: Ølsnedkeren
Type: Stout/porter / Sweet stout
Styrke: 9

C-29 Skandinavisk Bryggerisouvenir Samlerforening
SBS er en landsdækkende samlerforening for bryggerisouvenirs. Vi afholder ca. 2 store byttestævner om
året: Ved disse stævner er der rig mulighed for at bytte/handle etiketter, øl mm. medlemmerne imellem, byde
på auktioner, tale løst og fast om vores hobby eller blot dele en øl eller sodavand med en god samlerven.

D-01 Fanø Bryghus



1741 - Title: 1741 Style: Biére de Garde Tasting Notes/Label
Text: Brewed to celebrate the July 10, 1741 purchase of the
island of Fanø from Christian VI, the King of Denmark. "1741"
is a warm fermented Biere de Garde, brewed with lemongrass
and rose hips. Fresh lemon and melon dominate the nose
compliment a flavorful mix of cherry, citrus fruits, caramel and
a touch of Belgian funk. ABV: 7,4% 
Producent: Fanø Bryghus
Type: Belgisk ale / Bière de garde
Styrke: 7.4

Beach Racer - Title: Beach Racer Style: Pale Ale  Tasting
Notes/Label Text: From the years 1919-1924 Fanø’s long,
smooth beaches hosted some of the fastest cars and most
daring drivers that Europe had to offer.   Though land speed
records are no longer broken, those classic cars race once
again just south of Fanø at the ‘Rømø Motor Festival’ on the
island of Rømø.   This beer is a celebration of those brave
racers, both past and present. Brewed with 100% organic malt
and hops “Beach Racer” is an American style Pale Ale, rich in
citrus flavors and aroma.   For more information on these
Danish beach races, visit http://romomotorfestival. dk ABV: 5%
IBU: 45 
Producent: Fanø Bryghus
Type: Lys ale / Amerikansk pale ale
Styrke: 5

Beer Geek Slumber Party - Title: Beer Geek Slumber Party 
Style: Belgian Quad Tasting Notes/Label Text: Belgian Quad
with caramel notes and flavor. ABV: 9,4%  IBU: 11 
Producent: Fanø Bryghus
Type: Belgisk ale / Lys stærk belgisk ale/Tripel
Styrke: 9.4

Fanniker IPA - Title: Fanniker IPA Style: IPA Tasting
Notes/Label Text: Fanniker IPA is a beer that celebrates the
people who call the island of Fanø their home. It is a light and
refreshing IPA that is brewed with rose hip skins (a plant also
native to Fanø) along with Amarillo, Pacific Gem, and Simcoe
hops. ABV: 4,9% IBU: 70 
Producent: Fanø Bryghus
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 4.9

Full Danish Breakfast - Title: Full Danish Breakfast Style: 
Oatmeal Stout Tasting Notes/Label Text: What better way to
start your day than with  the rich aromas of coffee and the
smooth, filling flavor of oats? How about topping that off with
just a touch of the sweetness from Muscovado sugar?  “Full
Danish Breakfast” Oatmeal Stout has everything a growing
Dane needs to start their day off right.   I guess you could
even say its the best part of waking up. ABV: 5,5% 
Producent: Fanø Bryghus
Type: Stout/porter / Oatmeal stout
Styrke: 5.5

Goodbye, Hello - Title: Goodbye, Hello  Style: Hoppy Porter
Tasting Notes/Label Text: Aroma of dark chocolate, light
roasted notes, a nice hop character and very long roasted
aftertaste, with quite a robust body. ABV: 7,8% IBU: 45 
Producent: Fanø Bryghus
Type: Stout/porter / Porter
Styrke: 7.8

Gorm the Old - Title: Gorm the Old  Style: Imperial Stout
aged on Cocoa and Vanilla Beans Tasting Notes/Label Text:
For the filth beer in our Danish Imperials series we decided to
honor the first Danish Imperial of them all, “Gorm The Old”.
Brewed with lactose sugar and cellared on cocoa nibs and
vanilla beans, ‘Gorm the Old’ is a strong imperial stout with a
smooth, chocolatey deliciousness.   ABV: 10.1% IBU: 10 
Producent: Fanø Bryghus
Type: Stærk øl / Imperial stout
Styrke: 10.1

Imperial Forår - Title: Imperial Forår Style: Doppelbock
Tasting Notes/Label Text: Originally brewed to celebrate our
800th batch brewed, this beefed up version of our annual
spring release is a malt forward Doppelbock.   Toffy and dried
fruits dominate its flavor and aroma, providing balance to this
beers strong alcoholic content. ABV: 9.4% IBU: 30 
Producent: Fanø Bryghus
Type: Bock / Doppelbock
Styrke: 9.4

King Sweyn Forkbeard - Title: King Sweyn Forkbeard Style:
American Barley Wine  Tasting Notes/Label Text:  King Sweyn
was one of Denmark’s most powerful viking kings, ruling parts
of Norway and Great Britain. To honor him we at Fanø have
brewed an equally powerful barley wine. Brewed with British
malts that give this beer a deep amber color to go along with
notes of toasted caramel and raisins. Finally, a generous dose
of of Citra, Cascade, and Green Bullet hops help to balance
this impressively large malt bill.   ABV: 10.9% ABV IBU: 48 IBU
Producent: Fanø Bryghus
Type: Stærk øl / Amerikansk barley wine
Styrke: 10.9

Kite Flyer - Title: Kite Flyer Style: New Zealand Pilsner
Tasting Notes/Label Text: Every year, kite fliers from all over
the world gather on Fanø for the ‘International Kite Fliers
Meeting: Fanø’ bringing to life Fanø’s long, sandy beaches with
their incredible kites of all colors, shapes and sizes.   Brewed
with 100% organic malt and hops, “Kite Flyer” is a crisp New
Zealand pilsner with a light, fruit-forward aroma and a clean
pilsner finish.   ABV: 4.9% IBU: 18 
Producent: Fanø Bryghus
Type: Lys lager / International lager
Styrke: 4.9



Mango Mussolini - Title: Mango Mussolini Style: New England
IPA Tasting Notes/Label Text: Mango Mussolini is a New
England style IPA with lush tropical fruit notes, fresh squeezed
orange juice, pineapple and fragrant cut grass. On the palate,
Columbus, Citra, Mosaic, and Chinook hops give this beer a
bittersweet 40 IBUs that balance sweet fruit character with
stronger the flavors of citrus and mango. Oats add a silken
mouthfeel, giving the beer a full and a nice round finish.   ABV:
5,4% IBU: 40 
Producent: Fanø Bryghus
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 5.4

MMM-Peached - Title: MMM-Peached Style: Barrel-
Fermented Wild Ale, Aged on Peaches Tasting Notes/Label
Text: MMM-Peached is our barrel-fermented sour ale which
was aged on peaches. Flavors of wood and peach skins
dominate this tart, strong ale. Best enjoyed while following
along with congressional proceedings. ABV: 9,7% 
Producent: Fanø Bryghus
Type: Syrlig øl / Belgisk frugt lambic
Styrke: 9.7

Red Wedding: 2018 - Title: Red Wedding: 2018 Style:  B-
Aged Imperial Stout brewed with Coffee  Tasting Notes/Label
Text: Red Wedding is an imperial stout, brewed with coffee
and lactose sugar, then aged in red wine barrels for over a
year. Smooth flavors of coffee, vanilla, oak and wine blend
together to round out the edges of this exceptional imperial
stout. ABV: 11,3% IBU: 30 
Producent: Fanø Bryghus
Type: Stærk øl / Imperial stout
Styrke: 11.3

Red Wedding: 2019 - Title: Red Wedding: 2019 Style:  B-
Aged Imperial Stout brewed with Coffee  Tasting Notes/Label
Text: Red Wedding is an imperial stout, brewed with coffee
and lactose sugar, then aged in red wine barrels for over a
year. Smooth flavors of coffee, vanilla, oak and wine blend
together to round out the edges of this exceptional imperial
stout. ABV: 11,4% IBU: 30 
Producent: Fanø Bryghus
Type: Stærk øl / Imperial stout
Styrke: 11.4

Sex in a Bottle - Title: Sex in a Bottle Style:  Lactose IPA
Tasting Notes/Label Text: Brewed with healthy amount of
100% Cashmere hops and a small addition of lactose sugar for
just a touch of added sweetness “Sex in a Bottle” is a beer
that is smooth through and through.   This IPA is complex and
intensely fruity, with strong overtones of herbs, lemon, lime,
peach, and melon. ABV: 7,0% 
Producent: Fanø Bryghus
Type: IPA (India pale ale) / Imperial IPA
Styrke: 7

Stable Genius - Title: Stable Genius Style: Brett Pale Ale
Tasting Notes/Label Text: Stable Genius is an unfiltered
America Pale Ale fermented with a blend of our usual house
ale yeast and a strain brettanomyces yeast. Low bitterness
and citrus fruit flavors blend with light brettanomyces “horse
stable” characteristics, giving this beer an easy drinkability and
shelf-life far longer than anyone would expect. ABV: 5,5% 
Producent: Fanø Bryghus
Type: Lys ale / Amerikansk pale ale
Styrke: 5.5

Three Graces - Title: Three Graces Style: Belgian Tripel
Tasting Notes/Label Text: Inspired by the charm, beauty, and
creativity of its landscape, its people and its brewing industry,
‘Three Graces’ is our take on a classic Belgian style.   With a
hazy orange appearance, ‘Three Graces’ offers soft notes of
banana and a touch of Belgian spice character.   Dry-hooped
and conditioned for over six weeks in our cellar, we sought to
produce a beer that was many things.   A beer that is both
aggressive and smooth, refreshing and flavorful.   So please,
sit back and enjoy, and take a moment to reflect on that fact
that, ‘beauty’ can be found in many places, for ‘beauty’ is in the
eye of the beer holder. ABV: 8.6% IBU: 18 
Producent: Fanø Bryghus
Type: Belgisk ale / Lys stærk belgisk ale/Tripel
Styrke: 8.6

Vadehav Oyster Stout - Title: Vadehav Oyster Stout Style:
Traditional British Stout brewed with oysters Tasting
Notes/Label Text: Brewed in the style of a traditional British
stout, Fanø ‘Vadehav Oyster Stout’ has a strong roasted malt
character with hints of coffee and chocolate. The addition of
fresh whole oysters from HAV. dk FRISK PÅ FISK to the boil
gives this full-bodied beer a unique savory quality and slight
ocean aroma. A great beer to be paired with fresh seafood
and oceanside adventures. ABV: 6% 
Producent: Fanø Bryghus
Type: Stout/porter / Dry stout
Styrke: 6

D-02 Gamma Brewing Company
Established in March 2015, Gamma Brewing Company is a Danish craft brewery located in Gørløse, just north
of Copenhagen. Gamma was born of an ambition to create delicious beer that is as gratifying to make as it is
to drink. Regardless of the style of beer we make, our focus remains on the quality and commitment to
constant improvement and innovation, with a tendency toward the lavish use of hops.

Big Doink - Humle: Cashmere, Columbus, Citra & Mosaic
Malt: Pilsner, Havre, Hvede og Havregryn Gær: WLP066
London Fog 
Producent: Gamma Brewing Company
Type: IPA (India pale ale) / Imperial IPA
Styrke: 8

Microcosm - Humle: Citra Malt: Pilsner, Hvede, Havre,
Carapils & Torrefied Hvede Gær: WLP066 
Producent: Gamma Brewing Company
Type: Lys ale / Amerikansk pale ale
Styrke: 3



Plastic Brain - Humle: Citra & Vic Secret Malt: Pilsner, Havre
& Carapils Gær: WLP066 
Producent: Gamma Brewing Company
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 4.6

Purp - Malt: Pilsner, Hvede & Havre Frugt: Brombær &
Rabarber Gær / Bakterier: Lallemand SourPitch & WLP067 
Producent: Gamma Brewing Company
Type: Syrlig øl / Berliner weisse
Styrke: 5

Trace - Humle: Mosaic, Ekuanot & Simcoe Malt: Pilsner,
Hvede & Torrefied Hvede Gær: WLP066 London Fog 
Producent: Gamma Brewing Company
Type: IPA (India pale ale) / Imperial IPA
Styrke: 8

D-03 Bryggeriet S. C. Fuglsang
Fuglsang Sønderjysk ølnydelse siden 1865 Bryggeriet Fuglsang i Haderslev er Danmarks ældste familieejede
og -drevne bryggeri. Med malt fra vores eget malteri fremstiller vi godt sønderjysk øl, som smager af nøje
udvalgte råvarer, fem generationers erfaring og den afgørende tålmodighed, der kræves under fremstilling og
lagring. I årenes løb er det blevet til mange klassikere, der brygges efter traditionsrige opskrifter, som er gået i
arv. Derudover udvikler vi nye øl som for eksempel den amerikansk inspirerede Early Bird og den fyldige all-
malt NightingAle i engelsk stil. I de senere år har vi i stigende grad brygget craft beer og økologisk øl med
vores egen økomalt. Vores nyeste øl er Sea Bird, som er en frugtig og bittersød IPA med rundhåndet
maltfylde, og på den økologiske side kan vi byde på en Pilsner, en Classic og den alkoholfri Free Bird. Besøg
os på stand D-03 og smag, hvad vi har brygget på. Vi har lidt af hvert med, lige fra det milde til det mere
slagkraftigt humlede.

Black Bird - Vores gyldne klassiker Black Bird med mørk
münchnermalt dufter friskt og en anelse syrligt af humle.
Smagen har et fint, lidt tørt bid med en diskret antydning af
frugt. 
Producent: Fuglsang
Type: Lys lager / International lager
Styrke: 4.8

Blue Bird - Blue Bird er en lys gylden ale, der dufter frisk, let
og mild. Smagen er blid og frugtig. 
Producent: Fuglsang
Type: Lys ale / Kölsch
Styrke: 4.8

Early Bird - Den mørkt ravgyldne Early Bird er frisk og fyldig i
smagen. Amerikansk Cascade og Simcoe humle giver en
afbalanceret bitterhed med et strejf af appelsin, mandarin og
citron. 
Producent: Fuglsang
Type: Lys ale / Amerikansk pale ale
Styrke: 5.5

Hvid Bock - Hvid Bock er en stærk øl med karakter og
maltsødme i smagen, der på trods af styrken har en elegant
lethed. Som navnet antyder, er Hvid Bock lysere i farven end
de fleste andre Bock-øl. Den er nemlig brygget på en lys malt
fra vores egen maltfabrik. Den karakteristiske smag kommer
af, at Hvid Bock lagres i omkring et halvt år ved en konstant
temperatur lige over frysepunktet. 
Producent: Fuglsang
Type: Bock / Helles bock/maibock
Styrke: 7.6

NightingAle - En blød, fyldig smag er signaturen for den
mørke NightingAle. Til maltens sødme danner engelsk
aromahumle et krydret modspil med diskrete noter af blomster
og frugter. 
Producent: Fuglsang
Type: Mørk ale / Engelsk brown ale
Styrke: 5

Økologisk Classic - Den gyldne økologiske Classic har en
indbydende renhed i sin duft. Smagen er forfriskende og let
humlet med krop og sødme fra vores mørkristede, økologiske
malt. 
Producent: Fuglsang
Type: Lys lager / International lager
Styrke: 4.8

Økologisk Pilsner - Den økologiske Pilsner har en klar, lys
gylden farve og udsender en imødekommende, ren duft.
Smagen er et harmonisk møde mellem fyldig øko-malt fra
vores eget malteri og frisk, let humle. 
Producent: Fuglsang
Type: Lys lager / Tysk pilsner
Styrke: 4.8

Pilsner - Den korngyldne farve og det flotte, kompakte skum
følges ad med humlens friske duft og en let smag, der giver
lyst til én til. Opskriften på vores Pilsner er en af vores ældste,
og det er kun få små justeringer, den har oplevet i årenes løb. 
Producent: Fuglsang
Type: Lys lager / Tysk pilsner
Styrke: 4.8



Sea Bird - Sea Bird lyser som rav i solen og dufter friskt af
frugt. En India Pale Ale med rundhåndet maltfylde, der i
smagen bittersødt forenes med humlens citrus og gran. 
Producent: Fuglsang
Type: IPA (India pale ale) / Engelsk IPA
Styrke: 6.2

D-04 Thisted Bryghus
Vi præsenterer ikke færre end 38 smagsoplevelser fra Thy – på fad eller flaske.   Og du finder dem
allesammen. Blandt andre klassikerne Thy Classic, Porse Guld og Økologisk Humle. Men også nyere øl som
Økologisk Rug, Økologisk Spelt, Cold Hawaii øllene, Jack & Beer, Brown Eyed Girl, Fadlagret Jack & Beer,
Brügge, Gent, Liege, Faddersbøl, Klithede, Sweet Gale og Strong Ale og mange flere.   Eksklusivt kan du
smage Funky Bock – lagret på Genever Fade – så længe lager haves.   Det gamle ord siger, at julen varer lige
til påske. Hos os varer julen og påsken lige til Ølfestivalen, og derfor kan du også smage vores jule- og
påskebryg.   Smag også på vores nye lækre saft-serie fra Thy Økobær og vores nye økologiske sodavand.  
Du skal være SÅ velkommen hos os på Thisted Bryghus på stand D-04.

Boston - Boston American Pale Ale er en velhumlet gylden
ale, brygget med de tre amerikanske humletyper Chinook,
Amarillo og Simcoe. I duften får man aromaer af citrus og
grape, og i munden kommer der behagelige noter af harpiks
og orangeblomster, efterfulgt af en markant men behagelig
bitterhed. Boston American Pale Ale er en øl, der er en
oplevelse i sig selv, men den egner sig også glimrende som
ledsager til både danske frokost- og middagsretter samt til
krydret orientalsk mad. 
Producent: Thisted Bryghus
Type: Lys ale / Amerikansk pale ale
Styrke: 5.8

Brown Eyed Girl - Den engelske øltype Brown Ale er altid
populær hos danskerne på grund af den milde og runde smag
med lidt sødme fra den anvendte karamelmalt. Brown Eyed
Girl er brygget med engelsk overgær, som tilfører ekstra
raffinement. Den har en god mundfylde og en mild aromatisk
smag. Brown Eyed Girl er en dejlig "hyggeøl", men passer
også glimrende til burgere, stegemad og fyldige oste. 
Producent: Thisted Bryghus
Type: Mørk ale / Engelsk brown ale
Styrke: 5

Brügge - Brügge er opkaldt efter den smukke belgiske by
Brügge, som også kaldes for Mellemeuropas Venedig. Vi har
brygget en klassisk Blonde, tilsat aroma fra økologisk First
Gold og Cascade humler. Foruden bygmalt er der brugt
økologisk hvede dyrket og maltet på Gyrupgård i Thy. Brügge
er en lys gylden øl med en skøn blomsteraroma fra humlen, og
en behagelig krydret smag fra den anvendte trappistgær.
Brügge er ufiltreret, og den egner sig glimrende til retter med
lyst kød af fjerkræ eller gris. 
Producent: Thisted Bryghus
Type: Belgisk ale / Belgisk blond
Styrke: 7.5

Christmas Bock - Christmas Bock er det nyeste skud på
stammen, af skønne undergærede julebryg, der egner sig godt
til såvel julens frokoster som til den varme julemad. Med den
smukke orangegyldne farve, og en let sødme, er den en rigtig
?pleaser? i højtiden. 
Producent: Thisted Bryghus
Type: Bock / Bock
Styrke: 7

Cold Hawaii Rav - Cold Hawaii kysten i Thy. Den bærer
smagen af Vesterhav og fyrreskov. Mild og aromatisk øl med
en karakteristisk smag af harpiks. Da Cold Hawaii Rav er
brygget uden humle, bliver smagen ikke ødelagt af sollys. Vi
har derfor valgt at tappe den i klare flasker, så man kan se
den smukke ravfarve. Cold Hawaii Rav er lanceret i
samarbejde med Friends of Cold Hawaii, og støtter dermed
surfermiljøet i Thy. 
Producent: Thisted Bryghus
Type: Specialøl / Andre tilsætninger
Styrke: 5.8

Easter Bock - Easter Bock er en mørk og kraftig undergæret
dobbeltbock, med en rund og fyldig karakter. Inspirationen har
vi hentet i Bayern, hvor Paulaner bryggeriet bryggede verdens
første påskebryg – dobbeltbocken Salvator. Vi har givet vores
udgave en ekstra tand røget og ristet malt, og resultatet er en
kompleks og dejlig dobbeltbock, der passer perfekt til en god
lammesteg.   
Producent: Thisted Bryghus
Type: Bock / Doppelbock
Styrke: 7.4



Edith - Edith er brygget til at nyde på de lune sommeraftener i
Jesperhus Blomsterpark på Mors. Edith er en rødgylden øl
med aroma fra parkens rosenknopper og en dejlig frugtagtig
friskhed fra hvedemalt og havtorn. 
Producent: Thisted Bryghus
Type: Specialøl / Krydret øl
Styrke: 5

Faddersbøl - De smukke blåsorte enebær plukket tæt på
Faddersbøl Mølle er sammen med stærkt orangerøde
rønnebær fra Tved Plantage og sorte hyben fra klitroser ved
Stenbjerg bærende smagsgivere i denne næsten
kobberfarvede øl, hvor malurten har erstattet humlens
bitterhed. Det giver kant, dybde og en ny oplevelse af, hvordan
råvarer kan sættes sammen til en enestående
smagsoplevelse. Faddersbøl er overgæret og har en lang
bitterhed fra rønnebær og malurt, afbalanceret af restsødme
fra karamelmalt. Faddersbøl er særdeles velegnet som
ledsager til de mere kraftige middagsretter med kød eller
rodfrugter. 
Producent: Thisted Bryghus
Type: Specialøl / Andre tilsætninger
Styrke: 5.8

Funky Bock Barrel Aged - Vi fik et par af de skønne 25 år
gamle Genever fade tilovers, og fyldte dem med vores lyse
stærke Dobbeltbock. På trods af den høje alkoholprocent, har
den fået en snært syre, og er blevet næsten vinøs i smagen.
Endnu en unik oplevelse på stand D5 
Producent: Thisted Bryghus
Type: Specialøl / Trælagret øl
Styrke: 8

Gent - Saison eller Farmhouse Ale er en ølstil, der oprindeligt
stammer fra det fransktalende Vallonien. Karakteristisk for
Saison er den lidt ?vilde? krydrede smag, som stammer fra
den specielle Saison gær og en livlig kulsyre, der prikker på
tungen, når man drikker den. Vi har brygget en mørk Saison
med økologisk sort peber tilsat. Farven stammer fra skønne
ristede bygmalte fra Gyrupgård i Thy. Det er en øl, der passer
fantastisk godt til varm mad, men også en øl der er interessant
for den mere eksperimenterende ølentusiast. 
Producent: Thisted Bryghus
Type: Belgisk ale / Saison
Styrke: 6.5

Gin N' Beer - I vores jagt på at overføre den dejlige krydrede
fornemmelse af en god Gin til en ny øl, faldt vi over nogle
gamle Geneverfade fra Belgien.   Vi brygger vores grundøl
godt krydret med enebær, angelikarod og koriander, og
lægger en del af brygget på de gamle egefade. I forbindelse
med tapningen blander vi det fadlagrede og tanklagrede øl
med den prisbelønnede Nordisk Gin. Gin N? Beer er en frisk
krydret øl, med en tør crispy mundfornemmelse, og en middel
bitterhed. Det er en øl, der egner sig rigtig godt til krydrede
madretter.   
Producent: Thisted Bryghus
Type: Belgisk ale / Saison
Styrke: 7

Jack & Beer - Denne luksus Stenøl er langtidslagret med
egestave og masser af karamelliserede lavasten. I forbindelse
med tapningen er der tilsat ægte amerikansk bourbon whisky.
Om du er til whisky eller ej ? den sødlige maltsmag
harmonerer virkelig smukt med whiskyens egetræ og den
brændte karamel fra lavastenene. Derfor er Jack & Beer en
rigtig ?pleaser?, der varmer dejligt om vinteren eller sætter
gang i festen om sommeren. 
Producent: Thisted Bryghus
Type: Mørk ale / Skotsk stærk ale/wee heavy
Styrke: 8

Jack & Beer Barrel Aged Thy Whisky - Den ?ægte? Jack &
Beer fadlagret på Whisky fade, får man kun på fad. Når Thy
Whisky har lagret 3 år på de gamle Sherry fade, overtager vi
dem på bryghuset, så vi kan forsyne festivalens gæster med
dejligt fadlagret Stenøl. 
Producent: Thisted Bryghus
Type: Mørk ale / Skotsk stærk ale/wee heavy
Styrke: 8.2

Jule Stenøl - Ligesom de andre juleprodukter, gælder det
også for Jule Sten, at vi ødsler lidt mere med råvarer, sten og
lagertid. Vi brygger en stærk overgæret øl (Strong Ale), koger
med tjekkisk og amerikansk humle, og derefter langtidslagrer
vi denne unikke øl sammen med masser af karamelliserede
lavasten. Resultatet er en kraftig og krydret øl, der passer
godt sammen med julemiddagens sur/søde tilbehør og den
kraftige sovs. 
Producent: Thisted Bryghus
Type: Mørk ale / Skotsk stærk ale/wee heavy
Styrke: 8

Julefnug - I Thy har man haft hvid jul hvert år siden 1996, hvor
Julefnug første gang landede som et alternativ til den lidt
stærkere og lysere Julebryg. Den tidligere brygmester har
fanget julestemningen og sat den på flaske med sin blanding af
malt, humle og utraditionelle brygmetoder. Det giver en
aromatisk juleøl med en dejlig lang eftersmag. 
Producent: Thisted Bryghus
Type: Lys lager / International lager
Styrke: 5.8

Julefred - Med den smukke orangegyldne farve og den
kraftige maltsmag, gør Økologisk Julefred altid lykke på
højtidens frokostbord. I opskriften er der brugt karamelmalt,
som bidrager med en let sødme og en fyldighed, som passer
rigtig godt til julens retter. 
Producent: Thisted Bryghus
Type: Lys lager / International lager
Styrke: 5.8



Klithede - Nationalpark Thy er kendetegnet ved uspolerede
klithede landskaber. Her er de seneste århundreders sandflugt
blevet til smukke landformationer ofte med nogle af Danmarks
reneste søer. Vi har med denne sjældent smukke natur for øje
skabt en blød og venlig øl med stor friskhed som vindens susen
over klitheden og med fine smagsnoter fra nationalparkens
urter og frugter. Den friske og milde smag kommer fra porse,
hyben og havtorn, som får en særlig aromatisk og intens smag
på de forblæste klitheder. Den lette syrlighed fra havtorn giver
i denne skønne let drikkelige øl mindelser om en god hvidvin.
Den er derfor særdeles velegnet til retter med skaldyr og lys
fisk. 
Producent: Thisted Bryghus
Type: Specialøl / Andre tilsætninger
Styrke: 5.8

Liège - Liège er en Belgisk Witbier, brygget med økologisk
byg, hvede og spelt. Helt traditionelt er Liège krydret med
koriander, men vi har sat vores eget præg på denne friske
hvedeøl med havtorn fra Thy og endnu et økologisk krydderi,
som vi beholder som vores hemmelighed på bryghuset.
Indtrykket er som i den traditionelle Witbier let og læskende,
med hvedens friskhed og en let syrlighed fra havtorn. 
Producent: Thisted Bryghus
Type: Hvedeøl / Belgisk wit
Styrke: 4.8

Monterey - Monterey County i Californien vrimlede i slutningen
af 1800-tallet med tørstige guldjægere, hvilket fik indvandrede
tyske bryggere til at udvikle øltypen Steam Beer. Øllet blev
kaldt Steam Beer, fordi man kølede urten i store kølepander
på bryggeriets tag, mens den kølige luft fra Stillehavet
indhyllede bryggeriet i damp. Monterey Steam Beer er en
ravfarvet, mild og rund øl, som er gæret ved høj temperatur
med en helt unik undergær og krydret med de to tyske
humletyper Northern Brewer og Hersbrucker. Duften er korn
og "blomstereng", og i smagen er der ristet brød, orange
frugter og en mild og behagelig bitterhed. Monterey Steam
Beer er en yderst behagelig øl, der passer fint til det meste
mad. 
Producent: Thisted Bryghus
Type: Lys ale / California common/steam beer
Styrke: 5.8

Økologisk Classic - Økologisk Thy Classic er en såkaldt
Wiener øl. En lidt mørkere lagerøl med en rund og fyldig smag
af frugt, karamel og ristet malt. En dejlig øl både til frokost og
til varm mad. 
Producent: Thisted Bryghus
Type: Mørk lager / Wiener
Styrke: 4.6

Økologisk Humle - Økologisk Humle er Thisted Bryghus’
luksusudgave af økologisk pilsner. Mere økologisk malt og
Perle humle giver, udover en højere indbrygningsprocent,
denne øl mere smag og fyldighed end pilsneren. Det er en øl,
der går rigtig godt til en god frokost, men faktisk kan den
bruges til det hele. 
Producent: Thisted Bryghus
Type: Lys lager / International lager
Styrke: 5.8

Økologisk Thy Pilsner - Den første økologiske øl på det
danske marked brygger vi selvfølgelig stadig, og den er flere
gange i smagstest valgt som bedste pilsner på det danske
marked. Forklaringen er formodentlig, at vi som et af de meget
få bryggerier, har holdt fast i de gamle bryggemetoder og den
originale opskrift. Sådan foretrækker vi selv en pilsner, og det
har heldigvis vist sig, at mange forbrugere mener det samme. 
Producent: Thisted Bryghus
Type: Lys lager / Tjekkisk pilsner
Styrke: 4.6

ØL Rug - ØL Rug er en rødbrun fyldig ale, som er brygget
udelukkende med økologisk malt dyrket og maltet på Gyrup
Gaard i Thy. Rugmalt og ristet rug giver en både krydret og
lettere syrlig aroma, som leder tankerne hen på ristet rugbrød.
ØL Rug passer perfekt til den gode frokost, og til kraftigt
smagende varme retter. 
Producent: Thisted Bryghus
Type: Mørk ale / Skotsk ale
Styrke: 6

ØL Spelt - ØL Spelt er en lys ale med en lettere sødlig og
krydret aroma. Fra Danmarks nye mikromalteri Gyrup, som
ligger i det sydlige Thy, har vi brugt ristet og lys bygmalt samt
hvede- og speltmalt. Økologisk Cascade humle og belgisk gær
tilfører ØL Spelt yderligere kompleksitet, og resultatet er en
både let drikkelig og spændende øl, der egner sig godt til ikke
for kraftigt mad. 
Producent: Thisted Bryghus
Type: Lys ale / Engelsk golden ale
Styrke: 5.5

Påske Stenøl - Påske Stenøl er det første påskebryg i verden
lagret med lavasten. Stenøllet har med sin afbalancerede
harmoni opnået helt nye smagsdimensioner. Samspillet mellem
lavasten, humle- og maltsorter giver en fløjlsblød og
eftertragtet smag. Påske Stenøl er særdeles velegnet både til
påskens frokoster og til varme retter med kylling eller lam. 
Producent: Thisted Bryghus
Type: Mørk ale / Skotsk stærk ale/wee heavy
Styrke: 6.8

Påskeæg - Fuldend den klassiske påskefrokost med
Økologisk Påskeæg, som er brygget efter stolte traditioner af
de bedste økologiske råvarer. Kombinationen af undergær og
rigelige mængder malte giver en fyldig karakter, mens sydtysk
humle fornemt afbalancerer maltens sødme med en afstemt
bitterhed. 
Producent: Thisted Bryghus
Type: Lys lager / International lager
Styrke: 5.8



Porse Guld - Lige siden 1984 har denne gyldne eksport-øl
været en af favoritterne fra Thisted Bryghus’ store sortiment.
Hemmeligheden er den håndplukkede porse fra Nationalpark
Thy, som erstatter en del af humlens bitterstoffer, og giver en
rund og dejlig smag til denne klassiker. Porse Guld er i øvrigt
mange unges ?national-øl? i Thy. Porseplukning foregår hvert
år i august måned, og er en begivenhed, der trækker mange
folk til fra både nær og fjern. Porse Guld er en øl, der kan
nydes af alle ølnydere og ved alle lejligheder. 
Producent: Thisted Bryghus
Type: Specialøl / Andre tilsætninger
Styrke: 5.8

Rum N' Beer - Rum N’ Beer er en Barley Wine, der brygges
på lys malt og melasse fra sukkerrør, og derefter modnes på
lagertanken med egestave og med rosiner udblødt i Mount
Gay Rom fra Barbados. Rum N’ Beer er en kraftig og intens
øloplevelse, der kan nydes, som man vil drikke en hedvin. Prøv
den til kraftigt lagret ost og til desserter. 
Producent: Thisted Bryghus
Type: Stærk øl / Engelsk barley wine
Styrke: 9.2

Seattle - Denne mørkebrune Stout er brygget med let ristede
malte, og, som det hører sig til i en rigtig Stout, umaltet ristet
byg. Seattle er krydret med Northern Brewer humle og tilsat
ekstrakt af de bedste Arabaci kaffebønner fra Sydamerika.
Det første man lægger mærke til, er det holdbare
cappuccinofarvede skum og den skønne duft af friskmalet
kaffe. I munden overraskes man af den milde ristede smag
med nuancer af vanilje og kakao. Til sidst kommer den
markante smag af god kaffe sammen med en afstemt
bitterhed fra kaffebønner og humle. Seattle Coffee Stout kan
erstatte din eftermiddagskaffe, men den er også rigtig velegnet
til desserter med chokolade eller til en god brunch. 
Producent: Thisted Bryghus
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 6.5

Skt. Gertrud - St. Gertrud er en økologisk, lys bock i dens
skønneste og reneste form. En diskret sødme er afstemt med
en let bitterhed fra humlen, og perfekt afrundet af 2 måneders
lagring i bryghusets kolde kældre. Nyd Gertrud til julens
frokoster, husk på, at hun gemmer godt på sine 7,9% alkohol. 
Producent: Thisted Bryghus
Type: Bock / Doppelbock
Styrke: 7.9

Skt. Nikolaus - Skt. Nikolaus er en kraftig belgisk Dubbel.
Denne overdådige julebryg bliver brygget et halvt år før den
tappes på flaske. Udover den belgiske trappistgær præges
smagen især af en helt unik blanding af krydderier, brune
sukkerstoffer og belgiske ristede malte. De sidste to måneder
før tapning er den lagret med ristede egestave, og resultatet
er en næsten vinøs harmonisk kraftkarl, som nærmest kalder
på andestegen juleaften. 
Producent: Thisted Bryghus
Type: Belgisk ale / Belgisk Dubbel/Bruin
Styrke: 8.2

Skt. Peter - Skt. Peter er en smuk rødbrun Dubbel, inspireret
af trappistmunkenes århundrede gamle bryggerkunst. Det er
en dejlig øl, som vi har udviklet i samarbejde med Dansk
Supermarked. Skt. Peter er gæret med ægte belgisk
trappistgær og let krydret med stjerne anis, nelliker og
kardemomme. Den er lagret 3-4 måneder i de kolde kældre på
Thisted Bryghus. Skt. Peter er en kraftig øl, der sagtens kan
erstatte rødvinen til de fede juleretter. 
Producent: Thisted Bryghus
Type: Belgisk ale / Belgisk Dubbel/Bruin
Styrke: 7

Strong Ale - Historien bag Strong Ale går tilbage til tidligere
tider, hvor man bryggede øl i egetræsbeholdere, der ikke
kunne opvarmes med åben ild. Man opvarmede og kogte
dengang sit bryg ved at tilsætte glohede sten fra ildstedet.
Metoden resulterede i en helt særlig smag af karamel og let
røg pga. påbrænding på stenenes overflade. På Thisted
Bryghus opnår vi den samme smagsudvikling ved at opvarme
lavasten til 800 grader, og sænke disse ned i den søde ølurt.
Strong Ale er en fyldig og varmende øl, som passer perfekt til
kraftigere varme madretter. 
Producent: Thisted Bryghus
Type: Mørk ale / Skotsk stærk ale/wee heavy
Styrke: 7.2

Sweet Gale - Sweet Gale er det engelske navn for Porse.
Sweet Gale er også den første øl i vores signaturserie af
historiske øl. I forrige århundrede brugte man ofte porse i
ølbrygningen i stedet for den dyre importerede humle. Derfor
kaldte man også porsen for fattigmandshumle. Sweet Gale er
en gylden lagerøl med rund og aromatisk smag af porse. Det
er en øl, der egner sig lige så godt til frokosten, som til ikke for
tunge middagsretter.   
Producent: Thisted Bryghus
Type: Specialøl / Andre tilsætninger
Styrke: 6



Thagaard / Cold Hawaii - Thagaard er opkaldt efter
sandflugtskommissær Laurits Thagaard, som plantede de
første birketræer i det, der nu er Nationalpark Thy. I
forsommeren plukker vi de friske birkeblade, der udgør en
afgørende ingrediens i denne liflige øl. Sammen med
citrusaroma fra særligt udvalgte grannåle fra træer tæt ved
Nors Sø leverer denne øl en særlig venlig og sanse-behagende
smagsoplevelse. Thagaard har en helt særlig liflig friskhed,
som gør denne øl specielt velegnet som ledsager til retter med
lyst kød og friske salater. 
Producent: Thisted Bryghus
Type: Specialøl / Andre tilsætninger
Styrke: 5.8

Thy Classic - Thy Classic er mange gange i smagstest valgt
som Danmarks bedste Classic (Wiener) øl. Det er der mange,
der har fundet ud af og Thy Classic er i dag vores største
produkt i forhold til brygget volumen. Det er også en unik fyldig
og velbalanceret Classic, som kan nydes alene, til den gode
frokost eller til det varme måltid. 
Producent: Thisted Bryghus
Type: Mørk lager / Wiener
Styrke: 4.6

Thy Frokost Pilsner - Øl er en fantastisk drik, men nogle
gange har man brug for at slukke tørsten, uden at man ønsker
virkningen fra øllets alkohol. Som et alternativ til vores dejlige
pilsnere, har vi brygget denne lette pilsner, og tilføjet mere
karamelmalt for mere fyldighed. Frokost Pilsner er en dejlig let
pilsner, som går fantastisk godt sammen med det traditionelle
danske frokostbord. 
Producent: Thisted Bryghus
Type: Lys lager / Moderne lys lager
Styrke: 2.3

Thy Pilsner - Thy Pilsner r karakteristisk ved, at den smage
som en god Pilsner smagte i farfars tid. Med andre ord så
brygger vi vores gode Pilsner med de samme gamle
brygmetode, samme kvalitetsråvarer og selvfølgelig det gode
vand fra Thy. 
Producent: Thisted Bryghus
Type: Lys lager / Tjekkisk pilsner
Styrke: 4.6

D-04 Limfjords-Porter Jubilæums Stand
Øllets gentleman fylder 30 år, og det fejrer vi hos Thisted Bryghus.   Limfjords-Porteren har sin helt egen
lounge, hvor du kan smage Limfjords-Porter lagret på tønder fra Thy Whisky og serveret direkte fra tønden,
Limfjords-Porter – cirka fem år gammel og endelig Beer Geek Limfjords-Porter – i øvrigt de absolut sidste, vi
har tilbage på Bryghuset. Hertil serveres Thybo Ost fra Thise Mejeri, Thya Sennep, brød bagt med Limfjords-
Porter, samt fyldt chokolade lavet på Limfjords-Porter. Vi tør godt love en smagsoplevelse ud over det
sædvanlige. Der er få pladser og hurtig tilmelding på standen tilrådes.   Får du ikke plads i loungen, skal du
ikke fortvivle. Vi har indrettet en lækker bar, hvor vi byder på den klassiske Limfjords-Porter, Limfjords-Porter
Lakrids, Limfjords-Porter Lagret på Egetræ, Limfjords-Porter lagret på Thy Whisky fade , Limfjords-Porter
lagret på Wild Turkey Whisky og de sidste flasker af Ronkedoren.   Tag plads i vores røde stol – tak et billede
som “Øllets Gentleman” og deltag i konkurrence om en klasse Limfjords-Portere + seks flotte Limfjords-
Porter glas. Vi trækker en vinder hver dag blandt de personer, der lægger billederne op på vores Instagram :
Thisted Bryghus.

Limfjords-Porter - Limfjordsporter, eller i folkemunde “Øllets
Gentleman”, er en næsten sort undergæret porter med en
cremet lysebrun skumtop. Smagen er kompleks og domineret
af lakrids, røg, ristet byg og maltsødme, og flot afstemt med
en markant bitterhed fra humlen. Thisted Bryghus købte ved
lukningen af Urban Bryggeriet, Aalborg i 1986 rettighederne til
navnet og den karakteristiske blå/orange etiket. I 1989 kom
Limfjordsporteren så på markedet fra Thisted Bryghus, men
tidligere brygmester Peter Klemensen fortsatte med at udvikle
på opskriften indtil 1997, hvor han ikke mente, at den kunne
forbedres yderligere. Sidenhen er denne øl blevet et ikon i
ølverdenen, og det er et af de relativt få produkter fra Thisted
Bryghus, der findes udenfor landets grænser – senest USA,
hvor den fås på fad i adskillige velassorterede ølbarer. De
fleste nyder Limfjordsporter alene uden mad, men prøv den
også til kraftige simreretter eller den avancerede som ledsager
til østers. 
Producent: Thisted Bryghus
Type: Stærk øl / Baltisk Porter
Styrke: 7.9

Limfjords-Porter Barrel Aged Bourbon - Her i 30-året for
Limfjordsporterens lancering, skal festivalens gæster
selvfølgelig forkæles lidt ekstra. Det gør vi bl. a. med 2 helt
unikke udgaver af porteren lagret på fad. Denne udgave har
ligget 3 måneder på ex Bourbon/ex Thy Whisky fade, tilsat et
par flasker Wild Turkey Bourbon. 
Producent: Thisted Bryghus
Type: Stærk øl / Baltisk Porter
Styrke: 8.2



Limfjords-Porter Barrel Aged Thy Whisky - Her i 30-året for
Limfjords-Porterens lancering, skal festivalens gæster
selvfølgelig forkæles lidt ekstra. Det gør vi bla. med 2 helt
unikke udgaver af porteren lagret på fad. 
Producent: Thisted Bryghus
Type: Stærk øl / Baltisk Porter
Styrke: 8

Limfjords-Porter Lagret på Egetræ - Limfjords-porteren er
måske den bedst kendte og mest ikoniske øl fra Thisted
Bryghus. Når vi, som i denne luksusudgave, lagrer den i ekstra
2 måneder med masser af egestave, er resultatet en endnu
mere rund og fløjlsblød porter, med den samme gode smag af
røg og lakrids. 
Producent: Thisted Bryghus
Type: Stærk øl / Baltisk Porter
Styrke: 8.2

Limfjords-Porter Lakrids - Limfjordsporter Lakrids er en
såkaldt “Baltic Porter”, dvs. en undergæret stærk porter på
7,9% alkohol. Lige siden Peter Klemensen erklærede den
originale Limfjordsporter for færdigudviklet i 1989, har denne
ikoniske porter været kendetegnet af, udover ristede og
røgede smagsnuancer fra malten, også at have en dejlig smag
af engelsk lakrids. Til Nordic Brew Festival i 2014, hvor
Limfjordsporteren kunne fejre 25 års jubilæum, udviklede den
tidligere og den nuværende brygmester en festivaludgave af
Limfjordsporter med ca. 20 gange så højt lakridsindhold som
den originale. I 2015 kom den så i en udgave tappet på flaske
kaldet Limfjordsporter Lakrids, hvor indholdet af lakrids er
justeret ned til 16,66 gange det oprindelige indhold fra
Limfjordsporteren. Indholdet af lakrids i denne kulsorte porter
er så højt, at vi på etiketten må advare mod indtagelse af mere
end 2-3 flasker på en gang. 
Producent: Thisted Bryghus
Type: Stærk øl / Baltisk Porter
Styrke: 7.9

Ronkedor - Den legendariske “India Black Ale” Ronkedor, var
Peter Klemensens afskedsbryg, da han gik af, efter 30 år som
brygmester på Thisted Bryghus. Den blev kun brygget og
tappet en gang, og festivalens gæster forkæles i år med
smagsprøver på nogle af de få tilbageværende flasker.
Brygget i 2009. 
Producent: Thisted Bryghus
Type: IPA (India pale ale) / Black IPA
Styrke: 8.5



D-06 Amager Bryghus
Set udefra ligner Amager Bryghus måske nok en hvilken som helst anden småtrist industriel bygning, som
det ligger i det vindomsuste erhvervskvarter Kirstinehøj og gnubber sig ubekvemt op ad CPH – Københavns
Lufthavn – i et hengemt hjørne af Amager. Men indenfor, inde i de 30 gæringstanke og endnu flere
egetræsøltønder, her hersker magien og mystikken mens simple ingredienser under en pruttende boblen
omdannes til de lifligste øl. Lokale beboere på nattevandring i kvarteret hævder ligefrem, at der stråler
underlige lysskær i hypnotiske farver ud fra bryggeriet i de sene nattetimer. Vi er tilbøjelige til at tro, at de har
kigget lidt for dybt i vores flasker med stærkt øl, men vi vælger at lytte og give dem ret og ro i sindet, når vi
forklarer, at det skam er helt normalt. Morten Valentin Lundsbak og Jacob Storm er navnene på de to venner,
som pustede liv i magien og startede bryghuset i 2007. Begge var oprindelig håndbryggere, men har siden
uddannet sig videre til Diplombryggere fra Den Skandinaviske Bryggerhøjskole. I starten var ambitionerne
beskedne, nemlig blot at være et lille bryghus på det lokale marked. Men selv om den lokale forankring i dag
er bundsolid på Amager, så flyder mere end halvdelen af produktionen nu til udlandet. Øl fra Amager Bryghus
findes i dag i mere end 30 lande. Amager Bryghus modtog Amager Erhvervspris for 2016. Danske
Ølentusiaster tildelte i 2018 Morten og Jacob Den Danske Ølpris og senere samme år kårede foreningen
Amager Bryghus til årets bryggeri, ligesom bryghuset vandt prisen for årets ølnyhed i 2018 med Black Nordic
Skies. Ligeledes har verdens største portal for forbruger-ølanmeldelser, amerikanske Ratebeer, 10 år i streg
haft Amager Bryghus på sin liste over verdens 100 bedste bryggerier (ud af ca. 30.000 bryggerier i verden).
ENGLISH: Seen from the outside, Amager Bryghus may very well look like any other halfway sad industrial
building, positioned as it is in the windblown business estate of Kirstinehøj, rubbing up against CPH –
Copenhagen Airport – in a remote corner of Amager. But inside, inside with the 30 fermentation vessels and
even more oak barrels, this is where the magic and the mystery unfolds, as simple ingredients are turned into
delicious beer to the constant sound of bubbling in the background. Local citizens out walking the dog in the
neighborhood, even claim to see strange beams of light in hypnotic colors radiating out from the brewery late
at night. We are inclined to believe that they may have had one beer too many from our strong range, but we
choose to listen and give them peace of mind by explaining that this is completely normal. Morten Valentin
Lundsbak and Jacob Storm are the names of the two friends that ignited the magic and opened the brewery
in 2007. Both originally homebrewers, they have since gained degrees as Diploma Brewers from The
Scandinavian School of Brewing. In the beginning ambitions were modest, and the aim was simply to be a
small player on the local Amager and Copenhagen markets. Today the brewery has a rock solid local
following, but more than half the production flows to consumers abroad. Amager beer can now be found in
more than 30 countries. In 2018 The Danish Beer Enthusiast Society awarded Morten & Jacob the Danish
Beer Prize, and later in the same year Amager Bryghus won the prize as Brewery of The Year and best
newcoming beer in 2018 – based on member votes. In addition, the world’s leading site for consumer beer
ratings, Ratebeer, has listed Amager among the top 100 breweries in the world for 10 consecutive years – out
of approximately 30.000 breweries in the world today.

Babelsberger Babyboom - Amager Sour w. lemongrass 
Producent: Amager Bryghus
Type: Syrlig øl / Berliner weisse
Styrke: 4

Billie The Butcher - Double Dryhopped Hazy IPA 
Producent: Amager Bryghus
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 7

Black Nordic Skies - 10% Imperial Coffee Stout (collab w.
Modern Times, USA) 
Producent: Amager Bryghus
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 10

El Bufón - Dryhopped Lager (collab w. Montseny, Spain) 
Producent: Amager Bryghus
Type: Lys lager / International lager
Styrke: 5.8

El Zorro - 10% Dryhopped Triple IPA (collab w. Guineu,
Spain) 
Producent: Amager Bryghus
Type: IPA (India pale ale) / Imperial IPA
Styrke: 10

Erdbeer-Liebe - Amager Sour w. strawberries & lactose 
Producent: Amager Bryghus
Type: Syrlig øl / Berliner weisse
Styrke: 4

Fuel To Fire - Imperial Stout w. coffee, vanilla & cocoa. 
Producent: Amager Bryghus
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 16

Ganz Besonders - Amager Sour w. raspberries 
Producent: Amager Bryghus
Type: Syrlig øl / Berliner weisse
Styrke: 4



Hana Hou - Imperial Brown w. Kona coffee from Hawaii 
Producent: Amager Bryghus
Type: Mørk ale / Amerikansk brown ale
Styrke: 8

Hr. Frederiksen - Imperial Stout 
Producent: Amager Bryghus
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 10.5

Iceblink - Pilsner 
Producent: Amager Bryghus
Type: Lys lager / International lager
Styrke: 4.6

Joyance - Dryhopped US-style Double IPA 
Producent: Amager Bryghus
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 8.5

La Pirata - Double Dryhopped Hazy Fruit IPA (collab w. La
Pirata, Spain) 
Producent: Amager Bryghus
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 7.2

Pink Farts & Unicorns - Dryhopped India Pale Lager 
Producent: Amager Bryghus
Type: Lys lager / International lager
Styrke: 4.6

Smackeroo - Spiced Asian-style Pale Ale 
Producent: Amager Bryghus
Type: Lys ale / Amerikansk pale ale
Styrke: 4.9

Talents & Legends: Brewsky - Double dryhopped hazy west
coast IPA 
Producent: Amager Bryghus
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6.5

Talents & Legends: Gamma - Double Dryhopped Hazy IPA
(collab. W. Gamma) 
Producent: Amager Bryghus
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6

The Black In Your Eyes - Baltic Porter w. toasted coconut 
Producent: Amager Bryghus
Type: Stout/porter / Porter
Styrke: 8

The Grumbletonian - Vintage Quad w. Bourbon-soaked
raisins. Costs 2 coins 
Producent: Amager Bryghus
Type: Belgisk ale / Mørk stærk belgisk ale
Styrke: 12

Todd The Axe Man - Double Dryhopped US-style IPA 
Producent: Amager Bryghus
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6.5

Turtledove - Bergamot IPA 
Producent: Amager Bryghus
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6.5

D-07 African Beer
African Beer er stolte af at tilbyde øl, vin og spiritus fra Afrika. Vores brede udvalg omfatter et stort udvalg af
craft beer og vine.

NIGERIAN GUINNESS FES Small - Nigerian Guinness is
made with the following ingredients: – Water – Malt – Barley –
Wheat – Hops – Sorghum – Alcohol: 7.5% Vol 
Producent: Nigeria
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 7.5



D-08 Birkerød Bryghus & Ølhandel
HISTORIEN Ideen/drømmen om at brygge eget øl blev undfanget i 2003. Jeg savnede en mørk øl med smag
efter tysk tradition, men med den lethed, som engelske ales har. Derfor startede jeg med hjemmebrygning i
2007. Efter egen tilfredshed med øllet og med opfordringer fra venner blev Birkerød Bryghus etableret som et
fantombryggeri i 2012 – mit øl i andres kar. 2012 blev brugt til design af nye recepter, uddannelse som
Diplombrygger, og der blev indledt samarbejde om kontraktbrygning på Bie?s Bryglab i Farum, hvor Birkerød
Bryghus fortsat brygger sine øl. I 2018 er bryghuset blevet godkendt til økologisk produktion. Der brygges
herefter udelukkende med økologisk malt og økologiske ingredienser, hvor de findes. Birkerød Bryghus er
medlem af Bryggeriforeningen og Det Fri Øl. Kontrakt- og eventbrygning Har du selv en ide til en øl, som du
gerne vil have udviklet, eller en opskrift, som du gerne vil have lavet i lidt større omfang, end det er muligt
hjemme, så kontakt bryghuset for at se og høre, hvordan vi kan samarbejde om dette. I forbindelse med
events kan der brygges efter egen opskrift eller trykkes egen etiket til øllet. Øllet leveres tappet på flaske eller
på fad efter aftale. Ølsmagninger Birkerød Bryghus holder gerne ølsmagninger med præsentation af Birkerød
Bryg alene eller sammen med andre øl. BIRKERØD BRYG Udvalget veksler, men ideen er, at der er et fast
sortiment, årstidens øl, de andre og dem, som andet giver inspiration til. Administration, og udvikling af
recepter og prøvebrygning foregår på adressen i Birkerød. Birkerød Bryg sælges i udvalgte restaurationer og
forretninger. Øllet leveres tappet på flaske eller på fad. Udvalget af øl er baseret på årstiderne, et udvalg af
bryghusets varianter af kendte øltyper, de mere eksperimentale og så en leg med friske træfade fra Tyskland.

Birkerød IPA - Birkerød IPA er brygget med dansk økologisk
pale ale malt og lidt krystalmalt. Magnum og Perle giver en
passende bitterhed som basis for aromaen fra tørhumlingen
med en god mængde Citra humlekopper. Gæret med
amerikansk alegær. (6B – Amerikansk IPA; OG 14; IBU 35; 12
EBC) 
Producent: Birkerød Bryghus & Ølhandel
Type: Lys ale / Amerikansk pale ale
Styrke: 6

Gylden Hvede - En hvedeøl efter klassisk tysk tradition
brygget med hvede-, pilsner- og wienermalt, der giver god
fylde. Humlerne er Perle og Tettnang, der giver en fin krydret
smag sammen med den tyske alegær. (7A –
Weizen/Weissbeer; OG 13,9; IBU 13; 9 EBC) 
Producent: Birkerød Bryghus & Ølhandel
Type: Hvedeøl / Weizen/weissbeer
Styrke: 5.2

Økologisk Birkerød Ale - En mørk ale som får sin
karakteristiske krydrede aroma fra tysk Cascade og svensk
Saphir humle og gæringen med engelsk alegær. Maltene er
Pale Ale, Cara Ruby, Cara Gold og Spelt. (5E – Skotsk Ale;
OG 12,8; IBU 20; 27 EBC) 
Producent: Birkerød Bryghus & Ølhandel
Type: Mørk ale / Skotsk stærk ale/wee heavy
Styrke: 5.2

Økologisk Birkerød Pils - Birkerød Pils er en lys lagerøl
brygget som en klassisk pilsner med god pilsnermalt og en sjat
karamelmalt; humler er tysk Cascade og nz Taiheke til at give
en let frisk citrus smag. (1D – Tysk Pilsner; OG 11; IBU 20; 6
EBC) 
Producent: Birkerød Bryghus & Ølhandel
Type: Lys lager / Tysk pilsner
Styrke: 4.6

Økologisk Dark Ale - Dark Ale kunne være en tysk
schwarzbier, men er en mørk ale brygget med en engelsk
alegær, som sammen giver den en særegen god mørk smag.
Dark ale har været brygget siden 2007 og var resultatet af en
indtil da resultatløs søgen efter netop denne øls smag. Brygget
med pilsner-, münchner-, krystal- og chokolademalt; Humlerne
er Fuggles og Goldings. (8D – Porter; OG 12.3; IBU 27; 46
EBC) 
Producent: Birkerød Bryghus & Ølhandel
Type: Stout/porter / Porter
Styrke: 4.6

Økologisk Forår - Økologisk Forår giver ny energi efter den
mørke vinter og er en stærk ravfarvet lys ale med masser af
god malt (Pilsner, Cara Ruby, Münchner og Crystal) og humler
(Taiheke, Saphir og Goldings). Forår byder foråret og
påsketiden velkommen med sin imødekommende maltfylde og
-sødme, blide mørke smage og humlearomaer. Forår skænkes
i to versioner; den ene serveres direkte fra træfadet, hvor den
har lagret 1 måned som første øl på fadet. (3A – Helles
Bock/Maibock /13C – Trælagret Øl; OG 18,1; IBU 24; 21
EBC) 
Producent: Birkerød Bryghus & Ølhandel
Type: Bock / Helles bock/maibock
Styrke: 7.5

Økologisk Klassisk Ale - Klassisk Ale er en lys ale; den
økologiske udgave af Münchner Ale og 500, der blev brygget
for at fejre 500 års jubilæet for det bayerske Reinheitsgebot.
En ravfarvet ale brygget med münchner- og pilsnermalt, tysk
Cascade og svensk Saphir humle og gæret med tysk alegær,
da pilsnergæren nok ikke var tilgængelig i 1516. (2C – Märzen;
OG 12,5; IBU 21; 12 EBC) 
Producent: Birkerød Bryghus & Ølhandel
Type: Mørk lager / Märzen
Styrke: 5

Økologisk Pale Ale - Birkerød Pale Ale er en lys ale brygget
som en klassik engelsk pale ale med pale ale malt og
humlerne Nelson Sauvin, Fuggles og Goldings, der sammen
giver en fin balance mellem malt, sødme, bitterhed og
humlearoma. (4C – Engelsk Strong Bitter/Engelsk Pale Ale;
OG 14,5; IBU 37; 10 EBC) 
Producent: Birkerød Bryghus & Ølhandel
Type: Lys ale / Engelsk strong bitter/Engelsk pale ale
Styrke: 5.6



Økologisk Rudersdal Gylden - En gylden lys lagerøl med
stor smag og dertil passende styrke. Masser af dansk
pilsnermalt samt en smule krystalmalt giver en fin balance
mellem maltsmag og sødme. Motueka (Saaz variant) er brugt
både som bitter og aroma humle. Gæret med lager- og
alegær. 5,1 % vol. alkohol. (1D – Tysk pilsner; OG 12,6; IBU
24; 9,4 EBC) 
Producent: Birkerød Bryghus & Ølhandel
Type: Lys lager / Tysk pilsner
Styrke: 5.1

Økologisk Sommer - En frisk lys ale til de varme dage og
lune aftener. Brygget som kölsch med tysk alegær; pilsner- og
münchnermalt tilsat ekstra humle (Taiheke og Saphir) og
tørrede hyldeblomster. (13E – Andre Tilsætninger (4G –
Kölsch); OG 10,1; IBU 22; 6,6 EBC) 
Producent: Birkerød Bryghus & Ølhandel
Type: Specialøl / Andre tilsætninger
Styrke: 4.3

Viking Ale - Viking Ale er bryghusets bud på en mørk ale med
nordiske ingredienser. Det er brugt dansk økologisk pilsnermalt
samt karamel og farvemalt, en smule røgmalt, humle, ene- og
tranebær samt en god portion honning. Den økologiske Saphir
humle kommer fra Skåne. 6,3 % vol. alkohol. (OG 20,4; IBU
28; 40 EBC)   
Producent: Birkerød Bryghus & Ølhandel
Type: Specialøl / Andre tilsætninger
Styrke: 6.3

Vinter - Udgangspunktet var en skotsk strong ale brygget med
mørke malte og engelske humler. Hertil en anelse røgmalt og
kirsebærsirup for at markere julehyggen ved pejsen. Lagringen
på fad har kun gjort oplevelsen bedre. 
Producent: Birkerød Bryghus & Ølhandel
Type: Mørk ale / Skotsk stærk ale/wee heavy
Styrke: 6.4

D-09 DagmarBryggeriet
Dagmarbryggeriet ? øl med gode historier Dagmarbryggeriet blev etableret i 2005. Bryggeriet drives på
fritidsbasis og brygger ale-typer. Der brygges 800 liter ad gangen og med kun ca. to bryg om måneden er det
vel nok en af de mindste produktioner i landet. Bryggeriet konditionerer øllet færdigt på tryktanke og tilsætter
ikke CO2 og filtrerer ej heller.

1747 RED ALE - 1747 RED ALE Red Ale – 4,8% En ”brand”
go’ ale, som er en forfriskende overgæret ”Red Ale”, den er let
humlet, med en dejlig friskhed fra vores økologiske pilsnermalt
og en behagelig fylde fra karamelmalten, som også bidrager til
den røde farve. En øl med tydelige toner af jordbær, citrus og
blomst, som kommer fra den amerikanske Amarillohumle. 
Producent: DagmarBryggeriet
Type: Mørk lager / Münchener dunkel
Styrke: 4.8

BENGERDS FORÅR - BENGERDS FORÅR Belgian Ale – 7
% Vores forårsbryg er en stærk dame med lidt hvede – dog
ikke nok hvede til at vi vil kalde den en Weizenbock selv om
den med sin 7 % alkohol er styrkemæssigt på vej. Der er
sigtet efter en stærk belgier og der er brugt en gær der giver
øllen en dejlig krydret smag der sammen med aromahumlen –
ifølge Dagmarbryggeriets egen beskedne mening – går rigtig
godt i spænd. 
Producent: DagmarBryggeriet
Type: Belgisk ale / Belgisk blond
Styrke: 7

BILL BROWN ALE - BILL BROWN ALE Brown Ale – 5,2%
Hårdt gået på klingen må bryggerne nok også erkende at
denne ale ikke ligger helt inden for rammerne af hvad der
karakteriserer en brown ale. På den anden side synes
bryggerne selv at de her er nedkommet med en rigtig god ale
– og man kan da bare ikke døbe et kært barn om. En
mørkebrown ale med maltet/ engaroma, let sødlig og frugtig og
med en herlig bitterhed. 
Producent: DagmarBryggeriet
Type: Mørk ale / Engelsk brown ale
Styrke: 5.2

BRODER GREGERS IPA - India Pale Ale – 5,5% Dette er
vores første ale ever. And if it works – don’t fix it. Dette er
bryggernes egen favorit og internt på bryggeriet er det dybt
forbudt at fifle ved netop denne opskrift. Broder Gregers IPA
er en humlet sag og meget let sødlig og smager af humle –
dog uden at være udrikkelig bitter. Af bryggerne selv
kategoriseret som en IPA alle kan drikke. 
Producent: DagmarBryggeriet
Type: IPA (India pale ale) / Engelsk IPA
Styrke: 5.5

BYENS ØL - BYENS ØL Pale Ale – 4,2% Ringsted Øllen.
Klassens søde pige. Denne øl lavede vi oprindeligt som en
almindelig pale ale med lav bitterhed og lav styrke – beregnet
til fadøl til sommerens havefester. Ved lidt justeringer – bla.
tilsætning af lidt hvede – endte man op med en lettere pale ale
der med sin nænsomme bitterhed, lette styrke og alligevel
klare smag faktisk er værd at drikke. 
Producent: DagmarBryggeriet
Type: Lys ale / Kölsch
Styrke: 4.2

DAGMARS GYLDEN - DAGMAR GYLDEN Belgian Ale –
6,6% En ale baseret på de belgiske stile – sødlig og med
noget hvede. Da bryggerne selv ikke er til de fede hvedeøl er
vi ikke havnet der – men i den lettere hvedeklasse. Maltet,
sødlig og frugtig og engang kategoriseret med ordene: ser ud
som noget lyst, smager som noget mørkt – nice. 
Producent: DagmarBryggeriet
Type: Lys ale / Engelsk golden ale
Styrke: 6



MEINSTORF CLASSIC - MEINSTORF CLASSIC English Pale
Ale – 4,4% En overgæret ale – brygget på en del engelsk pale
malt og tre dele dansk pilsnermalt. Dertil tilsat en let krydret
aromahumle. Kategorien er vel noget hen i classicstilen – men
selv om pilsnermalten træder fint igennem – så dog alligevel
ikke en pilsner. 
Producent: DagmarBryggeriet
Type: Lys lager / Moderne lys lager
Styrke: 4.4

SKT. BENDT PORTER - SKT. BENDT PORTER Porter –
5,9% vol. En porter i den lette ende af porterskalaen. Det er
her bryggerne får tårer i øjnene når de mærker lakrids, kaffe
og chokolade – uden at have brugt andet end korn fra marken
– en fantastisk verden. For nylig åbnede vi en lidt over to år
gammel fustage porter fra vores første porterbryg – og
englene sang. 
Producent: DagmarBryggeriet
Type: Stout/porter / Porter
Styrke: 5.9

VALDEMAR SEJR STOUT - VALDEMAR SEJR STOUT Stout
– 9% vol. En sort sort ale med masser af det gode mørke
malt, som giver sort farve på tilværelsen og en anelse røg-
malt. Behersket brug af humle lader malten dominere smagen
af denne stout. 
Producent: DagmarBryggeriet
Type: Stout/porter / Dry stout
Styrke: 9

D-11 One Pint
Hvem er One Pint? One Pint importerer, distribuerer og eksporterer kvalitetsøl, cider, læskedrikke og lækre
specialiteter fra og til det meste af verden. Med udgangspunkt i en stor lidenskab for specialøl blev One Pint
A/S stiftet i 2003. Med øje for kundernes behov for lækkert kvalitetsbryg og med næse for gode og stabile
leverandører er One Pint A/S vokset støt igennem årene samtidig med at danske forbrugere i stadig større
grad har fået øjnene op for det gode øl. Det har resulteret i, at One Pint A/S ? som startede som lille
garagevirksomhed ? nu er vokset til 25 ansatte, en stor bilpark med direkte distribution og over 500 specialøl
samt andre lækre specialiteter i sortimentet. One Pint A/S er en vigtig leverandør til alle, som elsker
smagsoplevelser og god kvalitet. Vi kan i dag tilbyde nogle af verdens bedste brands og produkter indenfor
vores branche takket være vores leverandørers tillid til os som distributør. En tillid, som vi værdsætter, og
som vi plejer dagligt ved at tilbyde markedets bredeste udvalg til vores kunder. Vores mission er at være
nationale og internationale private bryggeriers foretrukne distributør.

Beavertown 8 Ball - Dry Nevada desert! never-ending vistas.
Americana. This brew is a nod to the big IPA’s of the US. A big
chunk of Rye is used to give the beer a spicy, earthiness,
mashed up with Cara malts to create a rich, bold mouthfeel.
Zesty Southern hemisphere and american hops are used in
abundance to balance the residual sweet malt character.
Masses of dry hops are piled after fermentation to spike a wild
blend of tropical, spicy aromas. IBU 65 
Producent: Beavertown
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 6.2

Beavertown Black Betty - So it’s a contradiction in terms. A
Black India Pale Ale?! The concept we came up with revolved
around the old chewy sweets ‘Black Jacks & Fruit Salads’. We
wanted to take a big, fat IPA and lace it with under- tones of
slight roast and aniseed and blend with the huge tropical
aromas of Pacific West coast hops. We gained the hint of
roast by using Carafa malts from Germany. They give us the
dark colour and a touch of roast but minimal bitterness, thus
letting the hops fly and fly! IBU 75 
Producent: Beavertown
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 7.4

Beavertown Gamma Ray 5,4 % IBU 40 - The concept was to
create a juicy tropical beer. A brew you can sit on and drink all
day, rammed with juicy malts and huge tropical aromas of
mango and grapefruit. Massive additions of American hops are
added to the whirlpool giving huge hop flavour. The beer is
then dry hopped for days, driving the punchy aromas so you
can smell it from miles away! IBU 40 
Producent: Beavertown
Type: Specialøl / Frugt/grøntsagsøl
Styrke: 5.4

Beavertown Heavy Water W/Raspberries, Cacao and
Vanilla 2019 - A decadent liquid dessert constructed of fresh
Raspberries, warm chocolate and liquoricey treacle that fills
your nose with warm, sticky comforting flavours.   The palate
goes deeper and more complex with a heady hit of sweet
raspberry tartness, bitter dark Javan chocolate burnt vanilla
and nutty caramel notes that lead to a long lingering finish of
bitter fresh vanilla pods, raspberries and a dusting of cocoa.
Pure gluttony. 
Producent: Beavertown
Type: Specialøl / Andre tilsætninger
Styrke: 9.5



Beavertown Lupuloid - Introducing the newest addition to our
meticulous lineup of core range offerings, LUPULOID IPA, a
6.7% ABV India Pale Ale. The most notable thing is that it is
our first straight up IPA, no funny business, just malt, yeast,
water and hops. Lots of hops. I guess it only took us four
years!First came the collaborations. We learned so much
valuable information, and are eternally grateful to everybody
who came to visit / opened their doors to us. These helped
create fantastic brews in order to solidify in our minds exactly
WHAT we wanted our IPA to be. Then we turned it over to
you, and introduced “The Invasion Of The Lupuloids,” as a
series of waves of beers accompanied by a list of every
technical detail you could want and more – by way of
something similar to Top Trumps cards – every thing from
yeast strains, through original / final gravity, to total hop oils
per 100g listed. We felt this gave people ample info to make
an informed decision, and then we listened. As feedback came
in we tweaked recipes and plotted new brews, releasing
another wave with the same info available, and then repeated
the process. The end result was 10 IPAs, that were tweaked
and adapted with the feedback we received until we were able
to bring you the LUPULOID. And now we can finally release it
unto the world! Complete with an accompanying animation,
tirelessly illustrated by (the amazing and ever humble) Nick
Dwyer, with animation help from our buddies Studio Yuzu, and
sound tracked by The BcBs, voiced by OUR ONE AND ONLY
Logan Plant (before he cut his hair and had a shave!)IBU 55 
Producent: Beavertown
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 6.7

Beavertown Neck Oil - Our every day, all day, easy drinking,
go to ipa. This started life as a home-brew. We wanted to
create a light, crisp, punchy, go to beer! A beer that you know
you can pick up and appreciate or simply get it down ya neck.
Extra pale base malts are used to keep it crisp and give the
hops a great platform to dance on. Masses of hop additions
during the whirlpool and a huge dose of dry hops make this a
brilliantly ‘easy’ ipa. IBU 35 
Producent: Beavertown
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 4.3

Beavertown Smog Rocket - Inspired by London’s Industrial
Revolution when Smog filled the air and the Porter was the
beer of the people. An original home brew recipe using 9
different malts including a good chunk of smoked ‘Rauchmaltz’
from Bamberg, Germany. Big flavour hits of molasses, raisins
and caramel are cut with the resinous US hop Chinook.
Smokey aromas fly, reminiscent of the smoke stacks of
industrial London. 
Producent: Beavertown
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 4.5

Beavertown Spresso - Made with our pals at Caravan – a big
ol’ stout brewed over 160 kg of roasted beans. Full on roasty,
bittersweet coffee with hickory & treacle richness. 
Producent: Beavertown
Type: Specialøl / Andre tilsætninger
Styrke: 9

Belhaven Scottish Ale - Belhaven Scottish Ale er den øl,
Belhaven har brygget i længst tid og det er deres bedst
sælgende flaskeøl på verdensplan. Øllet brygges af 100 %
skotsk Optik og Cristal bygmalt for en nøddeagtig, kiksagtig
karakter. Velafbalanceret og meget tilfredsstillende allround øl
med en dejlig krydret smag fra Challenger og Goldings humle.
  
Producent: 
Type: Lys ale / 
Styrke: 5.2

Belhaven Scottish Oat Stout - Scottish Oat Stout er mørk og
fyldig med en vidunderlig silkeagtig tekstur og en dvælende
finish. Belhaven bruger en kompleks masse til brygning af
dette øl herunder ristet byg og havre sammen med 3 malttyper
for at give øllet dets varemærke; dybde og kompleksitet. Noter
af sort kaffe og mørk chokolade gør denne stout intens og
endnu mere behagelig.   
Producent: 
Type: Stout/porter / Oatmeal stout
Styrke: 7

Belhaven Speyside Oak Aged Blonde Ale - Destillerierne i
Speyside er verdensberømte for deres bløde, sofistikerede
maltwhisky. Denne blonde ale kombinerer søde noter af vanilje
fra Speyside whisky med en klassisk, fyldig gylden øl fra
Belhaven. En fantastisk øl! 
Producent: 
Type: Lys ale / 
Styrke: 6.5

Belhaven Twisted Thistle - Denne øl er opkaldt efter tidslen,
som trives i det vilde Skotland, og landets smukke
bjergregioner. Tidslen er på Skotlands emblem. Denne india
pale ale er en forfriskende ale med et mix af Cascade og
Challenger humle. Det giver en frisk citrus og humlet aroma og
en bitter tør smag. 
Producent: 
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 5.3



Belhaven Wee Heavy - Belhaven Wee Heavy er en klassisk
stærk Scotch Ale brygget af den vidunderlige maltede byg fra
East Lothian. En rig, tæt, kompleks øl med noter af tørret frugt
og kandiseret skal; som julekage i et glas. Bryggerens
personlige favorit. 
Producent: 
Type: Mørk ale / Skotsk stærk ale/wee heavy
Styrke: 7.4

Big Drop Lager - Denne lager har aromaer af kiks, lys
honning og peber. Den er afbalanceret med et passende
bitterhedsniveau for at sikre, at den har et tørt og forfriskende
bid. Drik den afkølet lige fra flasken. Velegnet til enhver mad,
der spises på en varm sommerdag. 
Producent: Big Drop
Type: Lys lager / 
Styrke: 0.5

Big Drop Pale Ale - Denne tørhumlet Pale ale er forfriskende
lækker. Den har duft af fyr og honning. Den er fuld af smag fra
citrustunge humle med et twist af frisk lime for at skabe en
skarp, lækker øl. Serveres kold direkte fra køleskabet. Nyd
den alene, til en krydret thailandsk karry eller en god
kyllingeburger. 
Producent: Big Drop
Type: Lys ale / 
Styrke: 0.5

Big Drop Stout - Med noter af kaffe, kakao og et langvarig
hint af sød vanilje er denne øl mørk, rig og overbærende. Sæt
den på køl men tag den ud ca. en time før den skal drikkes, da
alt det dekadence behøver lidt opvarmning. Hæl den hurtigt op
i et tulipglas og nyd herefter øllet. 
Producent: Big Drop
Type: Stout/porter / 
Styrke: 0.5

Boulevard Single Wide IPA - Amerikansk IPA Boulevard
Single-Wide IPA er vores version på en stil, der stammer fra
det 18. århundrede Storbritianien. Denne amerikanske version
kan prale af en hårdkombination af seks humlearter, hvoraf
nogle var ansat til tørhopping. 
Producent: Boulevard
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 5.7

Boulevard Tank 7 - Da vores bryggerier eksperimenterede
med variationer på en traditionel belgisk ale, kom den perfekte
kombination af elementer sammen i fermentor nummer 7. Du
kan kalde det skæbne, men de kaldte det Tank 7. Begyndt
med en stor bølge af frugtagtig aromaer og grapefrugt -hoppy
noter, smager denne kompleks, halmfarvet ale til en tør finish. 
Producent: Boulevard
Type: Belgisk ale / Belgisk blond
Styrke: 8.5

Brewdog Bounty Hunter - IBU: 25 Malts: Pale, munich, dark
crystal brown, chocolate wheat, carafa exstra dark crystal,
flaked oats         Sweet dark chocolate and toasted coconut
vibe, like a dark chocolate bounty bar.   Based on a Porter’s
recipe, the addition of coconut during filtration adds
sweetness, that masks the earthy/grassy aromas from the
hops, giving the beer a rounder  and slightly sweeter
mouthfeel.     
Producent: Brewdog
Type: Stout/porter / 
Styrke: 6.1

Brewdog Clockwork Tangerine - MANDARIN – KARAMEL –
FYRRETRÆ Vinderen af “2017 Prototype Challenge”.
Clockwork Tangerine er en session IPA med smag af
mandarin, og fremstår som deres nye anden kvartals sæsonøl,
den erstatter Hop Fiction. Lav i styrke, men en god krop med
hints af ristet brød og karamel, en saftig frisk
mandarin/appelsin smag og bløde noter af tropiske humle. 
Producent: Brewdog
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 4.5

Brewdog Dead Empire - IBU 85 An intense, strong and very
hoppy IPA. Strong body, hop flavour, and high alcohol content.
Aromas of cirus, grapefruit, mango, and pine fill the nose woth
toasty and caramel notes form the malts. 
Producent: Brewdog
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 10

Brewdog Electric India - Electric India har de krydrede og
søde toner af en belgisk saison kombineret med den nye
eksplosive humle af en amerikansk IPA, forstærket med
tilsætning af peberkorn, honning og koriander. 
Producent: 
Type: Lys ale / 
Styrke: 5.2

Brewdog Elvis Juice - En amerikansk IPA med en bitter kant,
der vil skubbe din citrus tolerance til kanten og tilbage igen;
Elvis Juice er fyldt med syrlig grapefrugt skræl. Denne IPA har
en karamel malt base, der støtter op om en fuldstændig frontal
citrus ’overload’ – grapefrugt skræl oven på intense aroma
humler. Bølger af fyr, appelsin og grapefrugt afslutter denne
citrus-gennemtrængende IPA. 
Producent: 
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 6.5

Brewdog Hazy Jane - New England IPAEn IPA i east coast
stil, som er en ny stil i craft beer verdenen, selvom stilen
vokser i popularitet. Brygget for at vise hvor meget karakter,
der er i ufiltreret øl. Blød bitterhed, en fuld og jævn
mundfølelse, en cremet maltbase, men vigtigst af alt, aroma af
tropisk stenfrugt. Frisk smag af fersken, mango, abrikos,
melon, ananas og lime. 
Producent: Brewdog
Type: IPA (India pale ale) / Engelsk IPA
Styrke: 7.2



Brewdog Lost Lager - Tør-humlet pilsner Enhjørningen er,
vores hjemland, Skotlands nationaldyr. Det er også
inspirationen bag Unicorn Fund. Vi har brygget denne øl for at
fejre den effekt, som Unicorn Fund har på verden. Lost Lager
er en tørhumlet pilsner brygget med den klassiske tyske Saphir
humle, der giver noter af citrus og stenfrugt. Bygget på
bayersk gær, der giver en skarp ren smag. Dette er lager;
ligesom den var – ligesom den burde være – ligesom den
bliver. Lost Lager – lager er tilbage!   
Producent: Brewdog
Type: Lys lager / 
Styrke: 4.7

Brewdog Mail Order Martian - Denne IPA er tørhumlet to
gange og brygget med laktose og havre for at gøre den
lækker og cremet. Den har en gylden farve og en dyb
frugtagtig aroma af ribs, blandede bær, litchi og kiwi. Den
store runde mundfølelse bringer en intense glathed og en lang
finish. 
Producent: Brewdog
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 7

Brewdog Nanny State - At brygge en specialøl (en Ale) på
0,5 %, som stadig er fuld af smag, er ikke nogen nem opgave.
Men… Fyldt med masser af Centennial, Amarillo, Ahtanum,
Cascade og Simcoe humle og tør humlet er Nanny State en
kraftfuld øl, man kan regne med. Med en rygrad af 8
forskellige specialmalte og korn vil Nanny State drille dine
smagsløg og efterlade dig med en længsel efter mere. 
Producent: Brewdog
Type: Lys ale / 
Styrke: 0.5

Brewdog Overworks Cosmic Crush Raspberry -
RASPBERRY SOUR ALE This sour is fermented with wild
yeast strains brettanomyces and Cher Ami, our house mixed
culture, and refermented with raspberries followed by ageing
in ex-Sangiovese red wine barrels sourced from Emilia
Romagna in Northern Italy. Swathes of rich and juicy
raspberry, delicately balanced amidst Brett funk, tartness and
tannin, giving a subtle juicy fruit character from the barrels
lingering vinous wood character and echose of sweet
Beaujolais. 
Producent: Brewdog
Type: Specialøl / Frugt/grøntsagsøl
Styrke: 5.8

Brewdog Prime Time - Lime, tropical, peach aromas and
flavours with a hint of spice from the hops, well balancing the
biscuit notes form the malt. pronounced bitterness. 
Producent: Brewdog
Type: Lys lager / 
Styrke: 4

Brewdog Punk IPA - Denne 5,6 % transatlantiske fusions IPA
har en lys gylden farve og en duft af tropiske frugter og lys
karamel. Smagen bliver hurtigt selvhævdende og harpiksholdig
med newzealandsk humle og malt. Eftersmagen er aggressiv
og tør og humlen overdøver varmen fra alkoholen. Denne friske
naturlige øl er fuld af smag og en hyldest til den klassiske IPA.
Det postmoderne twist er tilføjelsen af fantastiske frugtagtige
humle, som giver en eksplosion af tropisk frugtsmag og en
skarp bitter finish. 
Producent: 
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 5.6

Brewdog Vagabond Pale Ale - En heftig, ligefrem pale ale,
der bare tilfældigvis er glutenfri. Vagabond Pale Ale har en
dejlig humlesmag af citrus og tropiske frugter med en snert af
karamel malt, som bakkes op af en harpiksholdig bitterhed.
Brygget med 100 % maltet byg, amerikanske humlesorter, rent
skotsk vand og en ren ale gær. Vagabond Pale Ale mangler
kun én ting: Gluten. 
Producent: 
Type: Lys ale / 
Styrke: 4.5

Chouffe Cherry Chouffe - Nisser elsker Achouffe øl, men de
sætter også pris på de saftige kirsebær. I år samledes
Nisserne kirsebærene og lagrede dem på bryggeriets loft. Det
gamle loft kollapsede under vægten af frugten. Kirsebærene
faldt ned i et kar med Mc Chouffe, der var under brygning,
Nisserne sagde ikke noget om dette. Brygmesteren blev
overrasket, da han opdage en glødende rød øl med en
frugtagtig smag. 
Producent: Chouffe
Type: Specialøl / Frugt/grøntsagsøl
Styrke: 8

Chouffe Houblon Chouffe - Et unikt ægteskab mellem den
engelske tradition af IPA’er, den nye amerikanske Imperial IPA
og den klassiske belgiske måde at brygge på. Houblon
Chouffe viser, at selvom den er meget humlet som den er, så
er denne unikke balance mellem en stærk IPA og en meget
speciel belgisk tripel, det der udelukkende er skabt til denne
ale. IBU 59 
Producent: Chouffe
Type: Lys ale / 
Styrke: 9

Chouffe La Chouffe - La Chouffe er en ufiltreret blond øl, der
er flaskegæret. Den er behagelig frugtagtigt, krydret med
koriander og blandet med humle. 
Producent: La Chouffe
Type: Belgisk ale / Belgisk blond
Styrke: 8



Chouffe Mc Chouffe - Mc Chouffe er en ufiltreret brun øl. Den
frugtagtig bouguet skjuler et hint af bitterhed. 
Producent: Chouffe
Type: Belgisk ale / Belgisk Dubbel/Bruin
Styrke: 8

Chouffe N’Ice Chouffe - N’Ice Chouffe er en stærk brun øl,
der vil varme dig om vinteren. Krydret (timian og curacao) og
tyndt med humle. Dette er en meget balanceret øl. N’Ice
Chouffe er en filtreret øl, hvilket der refereres i flasken og
tønder. Tilgængelig fra midten af oktober til midten af februar. 
Producent: Chouffe
Type: Belgisk ale / Mørk stærk belgisk ale
Styrke: 10

Chouffe Soleil - Chouffe Soleil er en blond special øl, delikat
frugtagtigt og lækker forfriskende. Den ideelle drik for at fejre
ankomsten af det fine vejr. Chouffe Soleil er en ufiltreret øl. 
Producent: Chouffe
Type: Belgisk ale / Belgisk blond
Styrke: 6

Cornish Orchards Gold Cider - Dette er det ultimative
kendetegn for Cornish Orchards. Denne meget forfriskende
Premium cider har lette champagnebobler med frugtagtige
toner af æble og en lang tør finish. Den kreative blanding af
bittersøde æbler og spiseæbler giver denne klassiske cider en
helt speciel smag og sprødhed. 
Producent: 
Type: / 
Styrke: 5

Cornish Orchards Heritage Cider - En forfriskende, blidt
mousserende cider med smag af modne, bittersøde æbler.
Ved hjælp af traditionelle æblesorter har Cornish Orchards
skabt en cider, der er en sand hyldest til arv, tradition og
biodiversitet. Den omhu og præcision, der er lagt i
fremstillingen af denne Heritage Cider, er blevet belønnet med
bronze ved International Cider Awards 2015. 
Producent: 
Type: / 
Styrke: 5

Dogma Raspberry Hefeweizen - Hefeweizen is a well-known
style of German wheat beer. Synonym for fullness of flavor
and aroma of cloves obtained by using a specific yeast strain.
It was exactly this flavor that evaporated with freshness and
acidity brought by raspberries! Light red to almost pink –
milkshake in a glass. Great incorporated sweetness with
acidity raspberries add before the end of fermentation. A real
summer cocktail! 
Producent: Dogma
Type: Specialøl / Frugt/grøntsagsøl
Styrke: 4.5

Duvel - Denne øl er flaskegæret. Fire generationer af familien
Moortgat har bragt pilsner malte, boheme humle og en unik
gærstamme sammen for at skabe denne intense, aromatiske
og forførende ale. Denne belgiske favorit nydes bedst kølet
med kræsne venner eller flotte fremmede. 
Producent: Duvel
Type: Lys ale / 
Styrke: 8.5

Duvel Barrel Aged - 5 cl. udskænkning Denne øl er lagret i
egetræs Bourbon fade – den fængslende smagsudvikling
skyldes to vigtige faktorer; Egetræs fadet, der er på
indersiden, giver røgfyldte og vanilje smagsvarianter. Træet er
tilført den oprindelige Bourbon, som leverer sensationel
smagsudvikling med noter af karamel. 
Producent: Duvel
Type: Specialøl / Andre tilsætninger
Styrke: 11.5

Duvel Tripel Hops Cashmere - En stærk blond øl men noter
af citrus, fersken, melon og tropisk kokosnød. Den har en
smuk afbalanceret bitterhed med tropiske noter, der giver en
fuld og intens smagsoplevelse. Dens høje kulsyre skaber en
dejlig rundhed i munden og en lang og tør finish. 
Producent: Duvel
Type: Belgisk ale / Lys stærk belgisk ale/Tripel
Styrke: 9.5

Estrella Dam Inedit - Inedit betyder "aldrig været gjort før. "
Denne fantastiske øl er lavet i samarbejde mellem
brygmesteren fra Estrella Damm og de globalt anerkendte
kokke Ferran Andria, Juli Soler og sommeliers Ferran
Centelles og David Seijas fra El Bulli Restaurant – kåret som
verdens bedste i 2009. Den er brygget af en blanding af
bygmalt, hvede, humle, koriander, appelsinskal, gær og vand.
Et unikt bryg med en kompleks aroma og uklar fremtoning.
Den har en duft af blomster og efterlader en følelse af frisk
gær og søde krydderier. Let kulsyreholdig med en cremet
fylde, der efterlader en lang og holdbar finish. 
Producent: 
Type: Hvedeøl / 
Styrke: 4.8



Estrella Damm - Estrella Damm pilsnerøl er produceret i
Barcelona siden 1876 og over tid blevet et symbol på
befolkningen i denne avancerede og venlige by. Fabrikken
Estrella Damm er den eneste i Spanien og en af de få i verden,
der producerer malt i eget værksted. Estrella Damm er en
forfriskende lys øl på 4,6 % alc. Den er brygget på vand,
bygmalt, majs, humle og perle ris – en typisk Middelhav
ingrediens, der karakteriserer smagen af Estrella. 
Producent: 
Type: Lys lager / 
Styrke: 4.6

Estrella Damm Daura - Dejlig, forfriskende og smagfuld
pilsner fra et af Spaniens mest succesrige bryggerier. Mange
danskere kender Estrella Damm fra ferier sydpå. Nu kan vi
tilbyde dig denne gode øl helt uden gluten! 
Producent: Estrella Damm
Type: Lys lager / 
Styrke: 5.4

Föroya Black Sheep - En mørkere, aromatisk øl med en god,
fyldig smag. En øl med fremtrædende maltkarakter og god
humlesmag. 
Producent: 
Type: Mørk lager / 
Styrke: 5.8

Föroya Green Island Stout - En mørk, fyldig øl med sød og
bitter smag og et strejf af kaffe, lakrids og chokolade i duft og
smag. 
Producent: 
Type: Stout/porter / 
Styrke: 5.8

Föroya Slupp - Slupp er en frisk, ravfarvet, aromatisk øl med
en fremtrædende malt- og karamelkarakter. Øllen har en
behagelig sammensætning af humle og god bitterhed og
humlearoma. 
Producent: 
Type: Lys lager / 
Styrke: 5.8

Föroya Vædder - Vædder er en pilsner med en god, frisk og
frugtagtig aroma. Sammensætningen af malt og humle er let
og behagelig. 
Producent: 
Type: Lys lager / 
Styrke: 4.6

Foxes Rock Gluten Free Lager - This refreshing gluten free
lager has a classic clean, crisp, flavour with a good balance of
hop character from traditional European hops. 
Producent: The Foxes Rock
Type: Lys lager / 
Styrke: 4.5

Foxes Rock IPA - Denne IPA er sprængfyldt med frugtagtig
humlesmag på grund af den generøse tørhumle. Humlen
afbalanceres med en smag af malt og kiks.   
Producent: 
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 5.2

Foxes Rock IPL (India Pale Lager) - This hybrid beer style
has a clean lager backbone with the fruity hoppy character of
an IPA. Specially selected New Zealand Hops bring a burst of
citrus and tropical fruit. 
Producent: The Foxes Rock
Type: Lys lager / 
Styrke: 5.2

Foxes Rock Irish Pale Ale - Denne Pale Ale indeholder
Chinook humle, der giver en krydret aroma af fyrretræ og har
en smag med antydning af grapefrugt. Farven er lysgylden til
rav.   
Producent: 
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 4.5

Foxes Rock Red Ale - Dette er en mørk Rød Ale med
smagsnoter af kiks og karamel fra de anvendte specialmalte.
Disse noter opvejes af en let bitterhed og en krydret smag fra
de udvalgte humle. 
Producent: 
Type: Lys ale / 
Styrke: 4.5

Foxes Rock Session IPA - Our session IPA has subtle malt
character carrying grapefruit and stone fruit from the use of
Simcoe and Mosaic Hops. 
Producent: The Foxes Rock
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 4.1

Foxes Rock Stout - Dette er en mørk fyldig irsk stout fra
Foxes Rock. Den sorte malt, der er anvendt, giver øllet en
mørk karakter af chokolade og kaffe. 
Producent: 
Type: Stout/porter / 
Styrke: 4.5

Framboise Boon - 5 cl. udskænkning En spontangæret gylden
ravfarvet øl med et let brus. Den har en frugtagtig aroma og
smag, der efterfølges af en tør nøddeagtig eftersmag. Den er
perfekt til salater eller retter tilberedt med frugt. 
Producent: 
Type: Syrlig øl / Belgisk frugt lambic
Styrke: 5



Fuller’s & Friends Flora & The Griffin - Denne røde ale er
lavet med et varieret udvalg af ingredienser, herunder krydret
rugmalt og amerikansk humle. Opkaldt efter symbolerne på de
to bryggerier som en stolthed i denne vidunderlige øl. 
Producent: Fuller's
Type: Mørk ale / 
Styrke: 7.1

Fuller’s Imperial IPA - Imperial IPA er en ny stilart for Fuller’s.
De flytter grænser for at lave en øl med en høj alkoholprocent,
som samtidig har en stærk karakter af humle. Den vil blive
brygget på traditionelle ingredienser, 90% maltet byg og 10%
krystalmalt, men for at opnå en alkoholprocent på 10,5, vil der
også blive anvendt sukker. For at opnå en høj bitterhed og en
harpiksagtig aroma, er der tilsat Target, Goldings og Fuggles
humle – alle de traditionelle britiske sorter. Humlen vil blive
tilsat i starten og i slutningen af kogningen samt tørret humle
under gæringen og modningen. Øllen er flaskegæret. For at
give den første Imperial IPA fra Fuller’s et usædvanligt krydret
tvist er der tilføjet sort peber under brygningen. 
Producent: 
Type: IPA (India pale ale) / Imperial IPA
Styrke: 10.5

Fuller’s London Pride - London Pride er en af de mest søgte
øl i England og er Fuller’s flagskibsøl. London Pride har vundet
mange ølpriser. Denne ale har en kompleks og blød smag, der
stammer fra Target, Challenger og Northdown humle. Den har
en flot ravfarve med en behagelig blomsteragtig duft. Er
velegnet til alle former for mad. 
Producent: 
Type: Lys ale / 
Styrke: 4.7

Fuller’s Vintage Ale 2017 - 5 cl. udskænkning Hvert år siden
1997 har de udvalgt årets fineste malt og humle til at lave en
speciel vintage ale. I 2017 er det 20 år siden at Fuller’s
lancerede vintage alen, så denne flaskegærede øl, brygget
med 8,5% alc. er en sikker vinder. Det er også den første
vintage ale brygget under deres nye brygmester Georgina
Young. Den er ligesom en fin vin. Vintage Ale 2017 vil modne
med alderen – forvent en velafbalanceret øl med en rig,
frugtagtig og kompleks smag.   
Producent: 
Type: Lys ale / 
Styrke: 8.5

Fullers & Friends Galleon - For at give Galleon sin unikke
karakter, har vi brygget øllen med Loral, en moderne
amerikansk humle. Denne sprøde og forfriskende lager er fyldt
til bristepunktet med smage af citrus, floranoter og mørke
frugter. Vi har i øvrigt tørhumlet øllen, for at give den et ekstra
skud humle.   
Producent: 
Type: Lys lager / 
Styrke: 4.8

Fullers & Friends Matariki - Belgien møder New Zealand i
denne pikante og krydrede ale. Matariki er brygget med
hvede, havre, rug og spelt sammen med fire New Zealandske
humler: Nelson Sauvin, Moteuka, Wai Iti og Pacifi Jade. Vi har
brygget en øl, der er både kompleks og meget let af drikke.   
Producent: 
Type: Lys ale / 
Styrke: 5.8

Fullers & Friends Peat Souper - Peat Souper er inspireret af
1800-tallets portere. Øllen er brygget med røget tørv, malt, og
en trio af engelske humler. En rigtig smagsoplevelse. 
Producent: 
Type: Stout/porter / Porter
Styrke: 7

Fullers & Friends Rebirth - Inspireret af den allerførste ESB-
opskrift fra 1971, har vi brygget Rebirth med humler fra
England, Australien, Slovenien og USA: First Gold, Enigma,
Celeia og Crystal.   Sammen med Moor har vi brygget en
kompleks og lækker ale.       
Producent: 
Type: Lys ale / 
Styrke: 6

Fuller's Imperial Stout - Denne øl er brygget i samarbejde
med øl- og madforfatter, Mellissa Cole. Den er brygget på
samme traditionelle vis som de berømte øl fra London, der blev
eksporteret til de baltiske lande og som blev en favorit for det
russiske kejserlige hof. Den har fået en unik twist med
Mellissa’s vejledning, hvor der er indarbejdet Centennial humle,
en meget aromatisk blomstret variation. Denne blomstrede
karakter er blevet yderligere forbedret med inddragelse af
rosenknopper i øllet under modning. Øllet har en meget flot
mørk farve. Den har noter af mørke chokolade, kirsebær og
røgfyldte Kalamata oliven. Den starter blødt på ganen og
afslutningen er en blomstret bitterhed. Minimum holdbarhed: 10
år. 
Producent: 
Type: Stærk øl / Imperial stout
Styrke: 10.7

Fuller's London Porter - London Porter er brygget efter en
original opskrift fra det 19. århundrede og var populær blandt
porterne på markederne i London. Den er brygget på brun-,
krystal- og chokolademalt og er afbalanceret med Fuggles
humle. Den har en kaffeagtig bitterhed og en behagelig
eftersmag. London Porter er en blød, men stærk øl. London
Porter er særdeles velegnet til brug i gryderetter. 
Producent: 
Type: Stout/porter / Porter
Styrke: 5.4



Fuller's Past Masters 1926 oatmeal porter - Siden 1845 har
hver brygmester på Fullers håndskrevet opskrifter i bog. Past
Masters serien er et indblik i deres unikke brygningshistorie,
ved hjælp af deres dyrebare arkiv af viden, til at genoplive
forsvundne bryg til nutidens kendere. Vores Oatmeal Porter,
den syvende i serien, er brygget fra en opskrift, der går tilbage
til 1926. Denne opskrift blev valgt specifikt til at fejre 90 års
fødselsdag af Hendes Majestæt Dronning Elizabeth II. Den
blev brygget på tidspunktet for hendes fødsel i 1926 og blev
valgt af vores bryggerier og Gerry O’Brien, leder af vores
verdensberømte London pub, The Churchill Arms. Som en
flaskegæret øl indeholder denne gærrester, der gør det muligt
at udvikle sig indtil det øjeblik flasken er åbnet. Denne øl skal
opbevares oprejst i et mørkt rum og hældes forsigtigt, når den
serveres. Dette er en britisk porter brygget som ikke er til at
tage fejl af. Dens ristet chokolade bund kombineret med to
typer af havre giver en lækker tyk og mørk væske. 
Producent: 
Type: Stout/porter / Oatmeal stout
Styrke: 7.8

Fuller's Past Masters 1926 Old London Ale - Siden 1845
har hver af Fuller’s bryggere håndskrevet deres bryg i en bog.
The Past Masters-serien er et indblik i Fuller’s unikke bryggeri
historie og ved hjælp af dette dyrebare arkiv af viden forsøges
det at genoplive forsvundne bryg til nutidens kendere. Past
Masters Old London Ale er baseret på en ‘Burton Old’ opskrift
fra 1905. Burton Old – eller blot Burton – var i første halvdel af
det 20. århundrede en standard fadøl i Londons pubber.
Stærkere end mild og mørkere end bitter, det var en særlig
favorit i de koldere måneder. Humle: Fuggles og Cluster 
Producent: 
Type: Mørk ale / 
Styrke: 7.9

Fuller's Vintage Ale 2016 - 5 cl udskænkning I denne 2016
Vintage Ale vi har brugt Nelson Sauvin humle, der blev udviklet,
da vi bryggede vores første Vintage Ale i 1997. Siden da har vi
brugt New World humle, der har været banebrydende i nye
varianter af øl, som også er blevet tilføjet denne udgave. Den
har en frugtagtig intens smag med en bitter finish. Den er
flaskegæret, hvilket giver øllet en naturlig bundfald. Hæld
forsigtigt øllet op, læne dig tilbage og nyde den meget fine
Vintage ale.   
Producent: 
Type: Mørk ale / 
Styrke: 8.5

Geuze Mariage Parfait - Den stærkeste spontangærede øl af
varianterne, men den er stadig velafbalanceret med en fin
syrlighed og tørhed. Meget velegnet til madlavning. 
Producent: 
Type: Syrlig øl / Gueuze lambic
Styrke: 8

Greene King Gluten-free Old Speckled Hen - Nationerne
foretrukne premium ale er nu glutenfri! En høj andel af
krystalmalt i Old Speckled Hen giver smagen af
toffee/karamel. Gæren, der bruges til at fermentere øllet, giver
den karakter af banan og pære. Denne blanding giver den
frugtagtig og forfriskende balance. 
Producent: Greene King
Type: Mørk ale / 
Styrke: 5

Greene King Old Speckled Hen - Denne ale er navngivet
efter en MG bil til MG’s 50 års jubilæum i 1977. Oprindeligt
blev den brygget til medarbejderne på MG, men øllet blev så
populært, at det blev bryggeriets redning. Old Speckled Hen er
frisk og frugtagtig, brygget med en unik gærtype, der giver
øllet tørhed. Den har en kraftig eftersmag fra aromatisk humle.
Producent: 
Type: Lys ale / Engelsk golden ale
Styrke: 5.2

Greene King Strong Suffolk - Strong Suffolk er brygget efter
gamle engelske bryggemetoder, der nu er unikke. Efter
brygning er øllet lagret i store egetræsfade forseglet med ler.
Øllet ligger på disse fade i minimum 2 år. Når det tappes er
alkoholprocenten på 12. Brygget blandes herefter med en
mørk let øl. Slutresultatet er en meget kraftig og fyldig øl. 
Producent: 
Type: Lys ale / Engelsk golden ale
Styrke: 6

Hanalei Island IPA - Hanalei Island IPA er en forfriskende
frugtig IPA. Hanalei er brygget til ære for den frodige
hawaiianske ø Kauai, og Hawaiis elskede klassiske juice;
POG. Et skønt mix af passionsfrugt, appelsin og guava.
Hanalei Island IPA er opkaldt efter den historiske by Hanalei
og den verdensberømte Hanalei Bay. Hanalei Bay er en
mageløs halvmåneformet strand gemt bag frodige grønne
bjerge og brusende vandfald. Hanalei Island IPA er tilgængelig
året rundt, og nydes perfekt på en varm sommerdag. Går
fortrinligt til fisk og skaldyr, tacos, pizza og pastaretter. 
Producent: 
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 4.5



Hawkes Dead & Berried - “Made from our very own Urban
Orchard base cider”Urban Orchard gets juiced up. We’ve
blended our classic medium dry cider with a selection of mixed
red berries. Strawberry, raspberry and blueberry fuse in juicy
layers. Smooth bodied with a textured palate and a natural
delicate sweetness. Dead & Berried – Juiced up and ready to
roll. 
Producent: Brewdog
Type: / 
Styrke: 4

Hawkes Urban Orchard - “Our Hero Cider”We are on a
crusade to put the craft back into cider, and – like the original
hawkers – we are relentless in our quest. Made from London-
pressed country apples, expertly blended – this is cider at its
best. Here’s to the humble apple and its power to change the
world of cider forever. Two worlds collide in our classic
medium dry cider made from a unique blend of London-
pressed country apples. Crafted to deliver a smooth and
harmonious body with a complex and rich texture on the
palate, all complemented by a crisp, dry wine-like finale. Urban
Orchard – hand-picked in the Capital. 
Producent: Brewdog
Type: / 
Styrke: 4.5

Henry Westons Conditioned Med. Dry 6,5 % - Denne
halvtørre cider har en fyldig og moden smag. Den er modnet i
egetræsfade i minimum 6 måneder, hvilket udvikler dens
specielle karakter og smag.   
Producent: 
Type: / 
Styrke: 6.5

Henry Westons Vintage Reserve Export - Stærk og tør
cider, som er modnet i egetræsfade i minimum 6 måneder. 
Producent: 
Type: / 
Styrke: 8.2

Innis & Gunn Blood Red Sky - Blood Red Sky sætter
scenen. Varmt caribisk sand, tændte stearinlys, kolde øl og
forventningen om en god nat i vente. Dette har inspireret os til
denne øl. Jamaicanske romfade møder skotsk rødt øl med en
eksplosion af krydrede noter, vanilje og frugt.   Den har en duft
af frugt, chokolade og krydret rom. Smagen er vanilje, blandet
krydderi, frugt, chokolade og har en har opvarmende og blød
finish. 
Producent: 
Type: Specialøl / 
Styrke: 6.8

Innis & Gunn Original - Dette er det første bryg fra Innis &
Gunn, hvis opdagelse startede bryggeriets historie i 2003.
Dens originalitet ligger dog også i sin specielle smag med
noter af malt og vanilje hvirvlende i en cremet, fyldig karakter.
En banebrydende øl hvis smag skaber begejstring hos juryer, i
blindsmagninger og på diverse barer. Maltene er Innis & Gunn
Ale Malt, Crystal Malt og Raw Wheat og humlen er Super
Styrian. Dette har skabt et bryg med en gylden honningfarve,
en duft af karamel og ristet malt og en smag, som er utroligt
blød med en lækker karamelkarakter og en let humlet
frugtighed. Eftersmagen er cremet og varmende. 
Producent: 
Type: Specialøl / 
Styrke: 6.6

Jopen Adriaan White - Jopen Adriaan White 5,0 % Smag
sommeren med Jopen Adriaan. Denne uklare blonde øl har en
forfriskende blød start med masser af frugtagtig smag fra
korianderfrø og Curacao skræl. Smagen minder om belgiske
Wit, men på grund af de anvendte havre og nogle forskellige
urter, har denne øl sin egen karakter. Resultatet er en frisk og
frugtagtig øl med en mild smag. Jopen Adriaan er opkaldt efter
De Adriaan vindmøllen. Denne vindmølle stod på bredden af
Spaarne i århundreder og malede korn til Haarlems bryggerier.
I 1932 blev møllen ødelagt af brand. Et initiativ til at
genopbygge vindmøllen blev sponsoreret af Jopen gennem
salget af denne hvedeøl. Den er enormt tørstslukkende og
ideel at nyde på en solrig udendørs terrasse. 
Producent: 
Type: Hvedeøl / 
Styrke: 5

Jopen Doubting Thomas - Jopen Doubting Thomas (aka
Ongelovige Thomas) er Jopens fortolkning af en quadrupel.
Udtrykket Imperial er tilføjet for at forklare den store dosis af
amerikansk humle, der tilsættes. Basen er en maltet fyldig
tung øl i stil med de traditionelle Trappist ales. De amerikanske
humle leverer en øl med en stærk frugtagtig smag og en fast
bitterhed i afslutningen. Denne øl er opkaldt efter apostlen
Thomas, der ikke ville tro, at Jesus var opstået fra de døde.
Efter Jesu opstandelse ville Thomas ikke anerkende sin herre
og ønskede at se hullerne i hans hænder for at være sikker på,
det var hans (at se er at tro). I dette tilfælde gælder "at smage
er at tro". 
Producent: Jopen
Type: Stærk øl / 
Styrke: 10



Jopen Jacobus - Jopen Jacobus er en sprød og bitter Pale
Ale lavet på rug. Den er ravfarvet og har en frugtagtig bitterhed
takket være brugen af amerikanske humle. Rugmalten giver
øllet en helt særlig smag. Jopen Jacobus RPA er opkaldt efter
den tidligere Jacobskerk. Jopen overtog denne kirke for at
bruge den som bryggeri, café og restaurant og omdøbte den til
Jopenkerk. Denne øl blev udviklet i 2011 i anledning af kirkens
100 års jubilæum. Jacobus var skytshelgen for pilgrimme.
Under deres pilgrimsrejser, tilbragte de deres nætter i
pensionater. Disse pensionater var fritaget for betaling af
afgifter, så længe de bryggede deres øl med rug. Derfor er
Jacobus en rug Pale Ale. En øl med krop! 
Producent: Jopen
Type: Mørk ale / 
Styrke: 5.5

Jopen Koyt - Jopen Koyt er brygget med gruit, en
middelalderlig blanding af urter, hvor porse, plukket efter et
helt særligt ritual, var afgørende. Legenden siger, at for at
undgå hallucinationer kunne porse kun plukkes ved fuldmåne af
nøgne hekse. Den krydrede smag i denne rødbrune øl er
meget kompleks og blød. Der er tale om en gengivelse af en
Haarlem øl brygget efter bryggeriets vedtægter af 1407. 
Producent: 
Type: Specialøl / 
Styrke: 8.5

Jopen Northsea IPA - Dette er det hollandske svar på en
amerikansk IPA. Jopen Northsea IPA (aka Mooie Nel) er en
IPA med masser af amerikanske humle, som skaber bitterhed
og har masser af frugtagtig toner. Dengang lange rejser ad
søvejen var normen, blev IPA brygget ekstra stærk og tilsat
ekstra humle, så øllet kunne drikkes i kolonierne. I det 17.
århundrede bryggede Nederlandene sin egen version af IPA,
eller ”duraebel scheepsbier (langtidsholdbar skibsøl)”, til det
hollandske Østindien. IPA er vendt tilbage til Europa takket
være den amerikanske craft beer revolution. Det er den
hurtigst voksende form for øl i USA. Jopen Northsea IPA er
vores hollandske bud på en moderne IPA; hver slurk af denne
øl er en fornøjelse. 
Producent: Jopen
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 6.5

Jopen Stripbier - For the 2018 cartoon festival (Stripdagen
Haarlem), the cartoonist of this year (Schwantz) was asked to
create his own beer. A special brew it is: a Gose with
passionfruit and Coconut, creating a slightly sour fruity brew.
The beer was brewed with some oats next to the normal
wheat malts. The Gose was spiced with sea salt and
coriander seeds and hopped with fruity Cascade hop. Most
striking is that the beer is green colored (like the blood of
Frankenstein). 
Producent: Jopen
Type: Specialøl / Frugt/grøntsagsøl
Styrke: 5

Jopen Super DuPA! - This is a typical Jopen style IPA! A
multigrain Dutch Pale Ale. History meets innovation in this
combination of malty flavors and notes of melon, papaya, lime
and grapefruit. Super DuPA, what a beer! 
Producent: Jopen
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 5.5

Kona Big Wave - En let, velafbalanceret og let drikkelig øl.
Bryggerne ønskede at lave en øl, der var let at drikke efter en
dag på vandet. Big Wave Golden Ale er lige præcis den øl. Big
Wave er en lettere gylden ale med en tropisk humlearoma og
smag – en blød, forfriskende ale, der er let at drikke. Brugen
af ??karamelmalt bidrager til den gyldne nuance af denne øl og
den særlige blanding af humle giver den afkølende finish. Big
Wave er et glimrende valg efter en skøn og afslappende dag.
Dens lyse krop, humlearoma og smag gør den til en fantastisk
ledsager til fisk og skaldyr, fjerkræ, salater og lette
pastaretter. 
Producent: 
Type: Lys ale / 
Styrke: 4.4

Kona Fire Rock Pale - Fire Rock Pale Ale kan beskrives med
to ord: Sprød og forfriskende. En øl med stil – Hawaii stil! Den
har en smuk kobberfarve, som er et resultat af det
specialristede malt som er anvendt i brygningen. Du mærker
straks en blomsteragtig humlet aroma, som kommer fra de
nøjagtigt afstemte mængder af Galena, Cascade og Mt. Hood
humle, som er tilsat hver enkelt øl. Denne øl kan nydes med
stort set al slags mad, men den er specielt god til grillretter,
salater og kylling. 
Producent: 
Type: Lys ale / 
Styrke: 5.8

Kona Longboard - Ekstraordinær og blød med en meget
forfriskende nydelse. Denne øl er lagret og ældet gennem 5
uger ved kolde temperaturer for at skabe en afrundet og blød
smagsoplevelse. Utrolig delikat, let krydret, humlet aroma,
som komplimenterer denne øls maltede krop. Longboard
Island lager kan typisk nydes med lette retter, men har smag
nok til at den også kan nydes til lidt tungere mad som f. eks.
krydret kylling, gris, steaks og ikke mindst pizza.   
Producent: 
Type: Lys lager / 
Styrke: 4.6



König Ludwig Dunkel - Denne mørke lagerøl starter med et
karakteristisk brus. Herefter afrundes den fast og maltagtigt og
slutter af med en tør eftersmag med kaffe og figner. Denne øl
filtreres, men pasteuriseres ikke. König Ludwig Dunkel er
perfekt med godt krydret, stærk smagende mad og stuvede
retter, især roastbeef, lam eller and. 
Producent: 
Type: Hvedeøl / Dunkelweizen
Styrke: 5.1

König Ludwig Weissbier - Tysk hvedeøl med to
gæringsprocesser. Første gæring er en overgæring, som giver
øllet den frugtagtige karakter. Anden gæring foregår på
flasken, hvor øllet får dannet kulsyre og smag. Hæld øllet i
glasset, men lad få cl. være tilbage i flasken, ryst så flasken
og hæld resten i. Dette giver en flot struktur i øllet. König
Ludwig Weissbier Hell er det ideelle akkompagnement til alle
typer af bayerske specialiteter med en fin eller krydret sauce,
såsom flæskesteg eller (lyst) fjerkræ, weisswurst (Bavarian
hvid pølse) eller Pretzels. En særlig hemmelighed er at nyde
König Ludwig Weissbier Hell med asparges. 
Producent: 
Type: Hvedeøl / Weizen/weissbeer
Styrke: 5.5

Kriek Boon - 5 cl. udskænkning En spontangæret øl tilsat 25
% friske kirsebær, når øllet er 6 måneder gammelt. Dette giver
en forfriskende kirsebærsmag og en flot farve. Denne øl er
perfekt til desserter eller som aperitif. 
Producent: 
Type: Syrlig øl / 
Styrke: 4.5

Lervig Brut Nature - Brut Nature is our interpretation of the
champagne of IPAs – bone-dry, bright, effervescent, and
above-all, bursting with hops. We brewed this one so that
there are almost zero residual sugars left after fermentation,
leaving a clean mouthfeel with lively carbonation and
unparalleled drinkability. We cranked up the dankness by
throwing in Denali hops with a super DDH-dose of Citra. Low
bitterness, high hop-aromatics and a soft, pillowy body are the
defining characteristics of this tropical, dank Brut IPA.
APPEARANCEpale, clear yellow AROMAMalty, Fruity /
forresty ( Pineapple, citrus and a hit of pine) FLAVOURclean,
fruity, naturally delicious, low bitterness BODYDry,
effervescent & spritzy IngredientsMalt: Barley, oatsHops:
Citra, GalaxyYeast: Ale IBU: 35 
Producent: Lervig
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 7

Lervig EASY - Vi vil have dig til at nyde vores humle, så vi har
gjort det nemt for dig og spækket den med Mosaic og Citra. Vi
supplerede humle med de bedste malte fra Storbritannien, og
tonsvis af havre for at gøre kroppen flot og simpelt. Den har en
aroma af blomster og tropiske frugter. Velegnet til BBQ og
æbletærte. IBU 35 
Producent: Lervig
Type: Lys ale / 
Styrke: 4.5

Lervig House Party - Session AleI Norge har vi lange vintre
og korte somre, hvor vi ofte dagdrømmer om at være på en
paradis ø. Men oftere fester vi natten lang hos en ven, og her
drikker vi House Party.   House Party  er en lys gylden ale, der
har aroma af tropisk citrus fra ananas og mango. Den har en
lav bitterhed og en behagelig humlet eftersmag af tropiske
frugter. 
Producent: Lervig
Type: Lys ale / 
Styrke: 4

Lervig Kondrad’s Stout - Vi har produceret denne Stout
siden 2010. Vi ville lave en ligefrem Imperial Stout med et
Skandinavisk præg. , så vi brugte en del mørk malts og den
rigtige vandkemi for at give øllet en meget blød mundføling med
kaffe og lakrids. 
Producent: Lervig
Type: Stout/porter / 
Styrke: 10.4

Lervig Liquid Sex Robot - 5 cl. udskænkning Liquid Sex
Robot er en DIPA (double IPA),  som vi har doblet op på
humlen med vores favoritter; Mosaic, Citra, Azacca and
Ekuanot. Dette hover den en tropisk frugtsmag og en lav
bitterhed. Vi kan lige så godt leve i fremtiden, fordi dette er en
orgasme i en dåse. IBU 35 
Producent: Lervig
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 7.9



Lervig Lucky Jack - Denne Pale Ale er Lervigs flagskib og en
af de mest solgte af deres øl. Den er meget let at drikke, har
en dejlig karakter af humle stammende fra Citra, Chinook og
Amarillo og så har den en let afbalanceret tone med et strejf af
karamelmalt. Aroma:Citrusfrugter og blomster.
Smag:Grapefrugt, hyldeblomst og malt. Smager godt
til:Skarpe oste, bacon og en god burger. Også god til krydret
mad og tunfiskeruller. IBU 45     
Producent: Lervig
Type: Lys ale / 
Styrke: 4.7

Lervig Lucky Jack Extra hard IPA - Et af Lervigs mest
succesfulde mærker er Lucky Jack – en let drikkelig
amerikansk pale ale, brygget siden 2010. Sammen med
mange Lucky Jack-nydere har bryggeriet altid ønsket en
stærkere version af denne øl – så denne gang bryggede de
det med den samme citra, chinook og amarillo humle, bare
mere af den og lidt mere krop for at gøre denne øl overstiger
deres forventninger. Aroma: Citrus, brød, blomsterSmag:
Frugt, malt og humletSmager godt til: Stærke oste, krydret
mad eller fede fisk. IBU 55     
Producent: Lervig
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6

Lervig Medicine - DIPA The Doctor has prescribed this beer
to test our ISOmix system for extraction of every bit of hop oil
from this 100% Citra hopped heavy hitter. Brewed with Golden
promise, wheat and oats for the full bodied well rounded juicy
haze. And we went off our meds when it came to the dosage
of lupolin! With beer like this who needs pils! Appearance:
Orange juice likenessAroma: Tropical in high doseFlavour:
Intensely hoppy tropical, no pineapples where used Body: Full
on but not bitter or sticky, well maybe just a bit sticky its
10,5% alc. by vol. IBU 50 
Producent: Lervig
Type: / 
Styrke: 10.5

Lervig Orange Velvet - Dette er en dobbelt tørhumlet IPA
med et strejf af mango, lime og vanilje. Det er en form for
Milkshake-øl, hvor en let IPA blev tilsat lidt laktose for at give
lidt sødme og derefter tilsat lidt mango, lime og vanilje for at
frembringe en juiceagtig smag. Det er en let og velsmagende
IPA, som er en smule anderledes end en normal IPA.
Aroma:Frisk, humlet og frugtagtig. Smag:Som is med
appelsinsmag. Smager godt til:Fedtede burgere, pommes
frites og nachos. IBU 45 
Producent: Lervig
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 5.5

Lervig Tasty Juice 6,0 % - Double hopped Citra India Pale
Ale IBU 45Efter en inspirationstur til Boston blev denne øl til. Vi
indså, at sådan skal denne øl være – og vi har nu brygget den!
Den største udfordring med denne øl er, at den skal sælges
hurtigt og drikkes straks. Dens friskhed er altafgørende for
oplevelsen. Du skal altså ikke købe denne øl, medmindre du
planlægger at drikke den meget snart. Den er på dåse for at
bevare den bedste humle kvalitet. 
Producent: Lervig
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 6

Lervig Times 8 - IBU 33 Imperial stout. Collaboration with
Stillwater artisanal This beer marks the peak of craft beer as
we know it, a stout to end all pastry stouts, we thought we
could kill craft with just vanilla alone but we’re mistaken… this
is why we made Times 8, 16% alc by volume, its huge
maltyness will withstand the confectionary wonderland that is
offered with this beer.   A luscious mixture of Vanilla, cocoa,
maple syrup with a touch of butterscotch and a hint of coconut
brings this thing to the final chapter of things we can add to a
stout to make people wonder what the hell we are thinking.  
We are sure you’re going to love this one, but your next beer
should probably be a pilsner 
Producent: Lervig
Type: Stærk øl / Imperial stout
Styrke: 16

Liefmans Fruitesse - Liefmans er en unik forfriskende
blanding af øl, modnet på ægte kirsebær i vores kældre,
blandet med naturlige frugtsaft af jordbær, hindbær, kirsebær,
blåbær og hyldebær. Resultatet er en lidt frugtagtig og sød
drikke, der er mousserende og forfriskende. 
Producent: Liefmans
Type: Specialøl / Frugt/grøntsagsøl
Styrke: 3.8

Liefmans Glühkriek - Belgisk Oud Bruin krydret til julen og
lagret med kirsebær. Kan drikkes kold som alternative til
kirsebærvin og er særdeles velegnet til Ris A´lamande eller til
modne oste. Den kan også drikkes varm (60-70 grader) og er
øllets svar på gløg. 
Producent: Liefmans
Type: / 
Styrke: 6



Liefmans Goundenband - Uendeligt kompleks i aroma og
smag med noter af malthed og tarness hele vejen igennem. En
uovertruffen gammel brun med rigdom og kompleksitet af en
vintage vin. 
Producent: Liefmans
Type: / 
Styrke: 8

Liefmans Kriek Brut - Denne klassiske øl repræsenterer den
perfekte sammenspil mellem de friske accenter og lidt sure
smag af de sorte kirsebær. Liefmans Kriek Brut er en blandet
gærings øl med hver hektoliter indeholder op til 13 kg frugt!
Liefmans Kriek Brut er en perfekt blanding af Oud Bruin og
Goudenband fra forskellige årgange og kan bestå af mellem
15-20 forskellige batcher af øl. Øllet er modnet i 18 måneder
og bringer det allerbedste af sin intense smag ud. Liefmans
Kreit Brut er en dyb rødbrun farve med et blegt hoved og træ
og mandel blade. På paletten kan du tydeligt smage den lidt
søde, men samtidig forsigtigt bittere frugtsmag. Dette er en øl,
der bare oser af klasse. 
Producent: Liefmans
Type: / 
Styrke: 6

Liefmans Yell’ oh - Yell’oh on the rocks er den næste store
ting! En uimodståelig forfriskende øl med ekstra frugtagtig bid.
Forbered dig på at blive blændet af en eksotisk mix af lime,
æble, hyldeblomst, basilikum og ananas. Prøv at servere
denne mousserende øl ’on the rocks’ i sit eget stilfulde
Liefmans glas. 
Producent: Liefmans
Type: / 
Styrke: 3.8

Magners Berry - Pærecider med bær (solbær, jordbær og
hindbær). Der er to tidspunkter på året, det er godt at drikke
Magners Berry; når det er sommer og når det ikke er det. Så
det er ligegyldigt, om du fejrer solskin eller bare mangler det.
Uanset hvad, så er der altid tid til en Magners Berry. 
Producent: Magners
Type: / 
Styrke: 4

Magners Original cider - "Cider" – sytten sorter af æbler
dansende på is. Da William Magner satte sig for at fremstille
Irlands bedste cider i 1935, var det denne, han kom med. Vi
har næppe ændret det siden da, men hvorfor skulle vi også
det? Den er fremstillet af 17 forskellige sorter af modne æbler,
der er presset og derefter lageret mørkt for at modne i et par
år. En forfriskende cider med en velafrundet smag med
afbalanceret surhedsgrad og sødme. Har en delikat, men dyb
frugtagtig smag afledt af friske modne æbler med hints af eg
og krydrede vinfrugter. 
Producent: 
Type: / 
Styrke: 4.5

Magners Pear cider - Vi har alle brug for en bred vifte, og
derfor kom vi med ideen om Magners Pear. Selvfølgelig kan vi
godt lide at gøre tingene ordentligt, så da vi satte os for at
fremstille Pear Cider, vidste vi, at der var to ting, vi var nødt til
at stå ved. Den skulle fremstilles 100% pærer (du ville blive
overrasket over, hvordan mange pærecider, der ikke er) og
den skulle være lige så god som Magners Original. Resultatet
er en forfriskende cider med en særskilt karakter. Den har
smag af pærer og har en sød og tør på finish. 
Producent: 
Type: / 
Styrke: 4.5

Old Tom - Denne ’old ale’ stammer tilbage fra 1899, hvor det
var meget normalt at have katte til at jagte mus ved byggen.
Det er nok det, der har inspireret bryggeren til at bruge katten
på etiketten. Old Tom er en mørk, fyldig og vinøs barley wine
med en tør eftersmag. Har vundet prisen som ’Bedste Barley
Wine 2004’.   
Producent: 
Type: Stærk øl / Engelsk barley wine
Styrke: 8.5

Old Tom with ginger - Old Tom er her blandet med Fentiman
Ginger øl (ingefærøl), der er brygget efter en traditionel
opskrift dateret tilbage til 1900-tallet. Kombinationen af disse
to giver en aroma af mørke frugter. En mørk ale med en stærk
og frisk smag af krydderier.   
Producent: 
Type: Stærk øl / Engelsk barley wine
Styrke: 6



Orval - Orval er en overgæret øl. Lagringsprocessen giver
øllen frugtige noter, en subtil balance mellem øllens gode
mundfylde og en kompleks smag og bitterhed. Den
karakteristiske smag af frugt og bitterhed, gør Orval til en
eksklusiv øl blandt trappistøl. Orval blev første gang brygget i
1931, og skylder sin smag til kvaliteten af vandet, humlen og
gæren der bruges. Bryggeriet har udvalgt meget aromatiske
og unikke humler, hvilket kan dateres tilbage til den allerførste
brygmester af Orval. Øllens aroma er meget fremtrædende,
og øllens bitterheden frembringes via tørhumling. Øllen gæres i
flere stadier. Først en kombineret gæring med almindelig gær
og vildgær, efterfølgende eftergæring på flaske. Øllen skal
lagre et stykke tid på flaske, og inden øllen bliver sent ud på
markedet, kontrolleres flere gange for at opnå den bedste
kvalitet.    
Producent: 
Type: Stærk øl / 
Styrke: 6.2

Oude Geuze Boon - 5 cl. udskænkning Oude Geuze Boon er
en af de fineste eksempler på en 100% spontantgæret lambic.
Denne lambic har lagret i 1, 2 eller 3 år på egetræsfade. Mixet
af disse fade giver en ca. 18 måneder gammel lambic, og øllen
gærer videre på flasken. Oude Geuze Boon kan gemmes i op
til 20 år. Oude Geuze Boon har en klar gylden farve, og en
frisk og frugtig smag af citrus og egetræ. 
Producent: 
Type: Syrlig øl / Gueuze lambic
Styrke: 7

Poppels American Pale Ale - En videreudvikling af sin
amerikanske arv! The American Pale Ale blev født i USA, hvor
bryggerierne bruger lokale humle – der giver drikken et skud
citrus!Vores fortolkning af den amerikanske Pale ale har disse
kraftfulde humleegenskaber, med elementer af rød grape,
abrikos, fyr, sirup og urter. Serveres bedst ved 10-12 ° C til en
hyggelig madlavningsaften med vennerne. IBU 30 
Producent: Poppels
Type: Lys ale / Amerikansk pale ale
Styrke: 5.4

Poppels Belgisk Wit - Witbier er en type hvedeøl fra Belgien.
Ølstilen er kendetegnet ved en let, uklar farve og dens
udnyttelse af smagsstoffer fra forskellige urter og krydderier. I
vores belgiske Wit er der tilføjet koriander og appelsinskal
sammen med en specialiseret gærstamme til at give let
krydret noter og de typiske toner af citrus. En forfriskende øl,
perfekt til en varm sommerdag. IBU 10 
Producent: Poppels
Type: Hvedeøl / 
Styrke: 4.5

Poppels Organic NEIPA - Dette er en lys og ekstrem
frugtagtig IPA, som er meget karakteristisk af den
amerikanske stil af en IPA. Ikke så vildt som nogle NEIPA’er
derude, men fyldt med blandet humle på en bestemt måde, for
at forstærke frugtbarheden i øllen. En virkelig god 100%
økologisk øl. 
Producent: Poppels
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 7

Poppels Passion Pale Ale - En pale ale brygges med
overvejende lys malt, hvilket giver den en lysere farve end
andre øl, der blev brygget på tidspunktet for dens opfindelse.
Som følge af forskellige former for praksis og humle, er
familien Pale Ale vokset til at omfatte en bred vifte af smag og
styrke. Vores Passion Pale Ale er en ”let at lide øl”, brygget
med masser af humle og frisk passionsfrugt. Oprindeligt opført
som et engangsbryg i 2015, blev denne friske og frugtbare øl
øjeblikkeligt en af vores mest populære udgivelser nogensinde.
IBU 40 
Producent: Poppels
Type: Lys ale / 
Styrke: 5.2

Poppels Session India Pale Ale - Session India Pale Ale er
præget af sin betydeligt lavere mængde alkohol sammenlignet
med en regelmæssig IPA. Stilen blev sandsynligvis opdaget på
et tidspunkt, hvor arbejdere i England fik lov til at drikke under
deres "sessioner", der krævede lav alkohol. Den brygges med
en klassisk engelsk ale-gær, syv typer malt og tre forskellige
humle. Resultatet er en bitter,  men let drikkelig  øl med noter
af citrus og tropiske frugter. En perfekt øl efter, men ikke på,
arbejde. IBU 30 
Producent: Poppels
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 4.2

Rochefort 10 - 5 cl udskænkning Rochefort 10 blev udviklet i
slutningen af 1940’erne og begyndelsen af 1950’erne og den
er at finde på stort set alle lister over verdens fineste øl. Det er
uden tvivl en af de mest fyldige og komplekse øl i verden.
Farven er mørk brun og øllet har en meget stærk smag af
brændt malt og karamelliseret frugt. Stor styrke er
afbalanceret af en stor kompleksitet i smagsnuancer. Duften
har toner af både portvin, læder, abrikoser, eg og krydderier.
Nyd den til lam med enebær, vilde svampe og trøfler. Denne øl
bør nydes i pokalformede glas. En yderst fascinerende drik!   
Producent: 
Type: Stærk øl / 
Styrke: 11.3



Rochefort 6 - 5 cl udskænkning Rochefort 6 er den mindst
stærke af Rochefort øllene og den blev først solgt til
offentligheden i 1953. Den har en særdeles flot rød-brun farve
med glimt af rav og guld. Smagen er lidt nøddeagtig og med en
snert af urter. Duften er raffineret og blød afsluttet med en
smule karamel. Denne øl smager fantastisk til vildt eller til en
god dansk frikadelle.   
Producent: 
Type: Stærk øl / 
Styrke: 7.5

Rochefort 8 - 5 cl udskænkning Rochefort 8, oprindeligt kaldt
“Special”, kan dateres tilbage til midten af 1950’erne. Den har
en kraftig og kompleks smag, som understøtter styrken. Både
øl og skum er brunligt og uklart, fordi denne øl eftergærer på
flasken. Aromaen har flygtige noter af frisk frugt, krydderi,
læder og figner. Harmonien mellem det søde og det bitre er
perfekt og vil være en god ledsager til paté, and, vildt og
stærke oste. Dog også god som aperitif. Bør nydes ved 12
grader for at få alle smagsnuancerne med.     
Producent: 
Type: Stærk øl / 
Styrke: 9.2

Rogue 6 Hop IPA - I tæt samarbejde med Moder Natur dyrker
Rogue deres egne sorter af aromatisk humle. Brygmester
John Maier har omhyggeligt udvalgt og blandet 6 sorter af
humle for at skabe denne store og fantastisk 6 Hop IPA.
Smager godt til oksekød og dessert. 
Producent: 
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 6.66

Rogue Batsquatch - I årevis har der været rygter om at
Batsquatch har levet dybt inde i skoven på Mount St. Helens.
Trods de mange historier om Batsquatch, er der ingen der helt
præcist kender den rigtige historie, hvilket gør sandheden til et
saftigt mysterium. For at ære denne legende har vi fremstillet
en uklare IPA, som har intens tropisk smag og aromaer. 
Producent: Rogue
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 6.7

Rogue Cold Brew IPA - Rogue Cold Brew IPA er en humlet
IPA, som tilsættes 757 liter af Stumptown Coffee Roasters
berømte Cold Brew Coffee til hvert parti. Cold Brew IPA åbner
med masser af kaffearoma; den er brygget til at vække alle
dine sanser og kvikke dig op! 
Producent: 
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 7.5

Rogue Dead Guy Ale - I begyndelsen af 1990’erne blev Dead
Guy Ale brygget som en privat øl for at fejre The Mayan Day
of the Dead (den 1. november, som er All Souls Day) til Casa
U Betcha i Portland, Oregon. Stilen er German Maibock, som
er brygget ved hjælp af Rogues proprietære Pacman gær.
Dead Guy Ale har en dyb honningfarve, en maltet aroma, en
rig smag og en velafbalanceret finish. Smager godt til krydret
mad og svinekød. 
Producent: 
Type: Lys ale / 
Styrke: 6.5

Rogue Hazelnut Brown Nectar - Denne Ale giver et
nøddeagtigt twist til en traditionel europæisk Brown Ale.
Farven er mørkebrun og den har en aroma af hasselnødder, en
rig nøddeagtig smag og en blød maltet finish. Kan evt. nydes til
oksekød eller svinekød. 
Producent: 
Type: Mørk ale / 
Styrke: 5.6

Rogue Hazelutely Choctabulous - Sort, dekadent og lækker
fusion mellem to af Rogues farvoritøl – Hazelnut Brown Nectar
og Chocolate Stout.   
Producent: 
Type: Mørk ale / 
Styrke: 5.7

Rogue Marionberry Braggot 11,42% - 5 cl. udskænkning
Lige omkring vores 42 hektarer Rogue Farms humle, bestøver
vores 7.140.289 bier, de 2 hektar marionbær. Fra bistaderne
udvinder vi honningen, som til sidst er tilsat vores Marionberry
Braggot.   
Producent: 
Type: Specialøl / 
Styrke: 11.4

Rogue New Crustacean Barleywineish Imperial IPA Sorta -
5 cl. udskænkning Dedikeret til krebsdyr! Navnet siger ligesom
det hele. John Maier, vores brygmester, ville brygge en øl der
udfordrede de traditionelle øltyper. Resultatet blev en
bemærkelsesværdig humlet, og alligevel balanceret maltet øl.
En øl, der hurtig blev kult i vores Newport brewpub. Men hvad
er det for en øl? Det er ikke helt en barley wine, og det er
heller ikke helt en double IPA. Men hvem tænker egentlig på,
at sætte øl i små kategorier. En god øl er en god øl – bare nyd
den! Malt: Weyermann, Bohemian. Humle: Bravo, Amarillo,
Falconer’s Flight, Horizon. Vand. Gær.   
Producent: 
Type: IPA (India pale ale) / Imperial IPA
Styrke: 11.6



Rogue Outta Line IPA - Filosofien i Rogue er at gå ”Outta
Line”, det vil sige, at du ikke skal følge den plan, der er lagt for
dig, du behøver ikke at passe ind og du behøver ikke at følge
med strømmen. Denne IPA er brygget som en påmindelse om,
at der ikke er nogen grænser, når du har modet til at skille dig
ud. Outta Line IPA er en lys honningfarvet West Coast IPA
med frugtig aroma. 
Producent: Rogue
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 6.9

Rogue Paradise Pucker - Paradise Pucker er en sour ale
inspireret af den klassiske Hawaiian juice, tilsat passionfrugt,
appelsinskræller og guava for at skabe en dejlig og
forfriskende ”sur” ale. Velegnet til stærkt mad og svinekød 
Producent: 
Type: Syrlig øl / 
Styrke: 6

Samuel Smith Imperial Stout - Fantastisk flot stout. Den er
rig i smagen, hvor der er en fin harmoni mellem det tørre og
det lidt søde. Den kendte ølskribent, Michael Jackson, gav
den, som en af de få øl i verden, 4 stjerner. 
Producent: 
Type: Stærk øl / Imperial stout
Styrke: 7

Samuel Smith India Ale - Som i alle IPA’ere er der mindre
maltindhold og større koncentration af humle i denne øl. Let
bitter med en let egetræsagtig smag. Denne øltype blev
oprindeligt specielt fremstillet som eksportøl til de britiske
kolonier.   
Producent: 
Type: Lys ale / 
Styrke: 5

Samuel Smith Nut Brown Ale - En ægte ’Brown’ ale – opnået
uden brug af karamelfarve. Brygget med vand fra den
oprindelige brønd fra 1758, som stadig er i brug, den bedste
bygmalt, gær og aromatiske humle. Dette er en forholdsvis tør
ale med rig nøddeagtig farve og smag af nødder, mandler og
valnødder. ’Dens nøddeagtige maltsmag giver den et plus i
forhold til andre store Brown Ales’, skrev Michael Jackson i
den Store Ølbog. 
Producent: 
Type: Mørk ale / 
Styrke: 5

Samuel Smith Oatmeal Stout - Denne Stout er brygget på
hårdt ristet havremalt. Det giver øllet sin helt specielle
afrundede smag. Den er ikke bitter som hovedparten af
kraftige stout typer. 
Producent: 
Type: Stout/porter / 
Styrke: 5

Samuel Smith Organic Apple Cider - Cider lavet på
økologisk æblekoncentrat og sødet med økologisk rørsukker.
Som ved alle andre af Samuel Smiths produkter er du også her
garanteret kvalitet af højeste grad. Bør serveres ved 7 grader. 
Producent: 
Type: / 
Styrke: 5

Samuel Smith Organic Apricot - Håndbrygget på Melbourn
Bros’ lille bryggeri ved hjælp af det gamle manuelt betjente
brygningsudstyr. Den fineste økologisk dyrkede byg og hvede
bruges til at skabe denne komplekse ale, som har gennemgået
primær og sekundær gæring med forskellige gærtyper og
forlænget modning. Herefter fragtes øllen til Samuel Smiths
lille, uafhængig britisk bryggeri på Tadcaster. Der blandes det
med ren økologisk abrikos juice og mere organisk øl for at
skabe en frugtøl af betydelig styrke og smag. Denne øls
specielle karakter er det perfekte kontrapunkt til den rene
økologiske frugtsaft. 
Producent: 
Type: Specialøl / 
Styrke: 5.1

Samuel Smith Organic Cherry - Brygget hos det lille
bryggeri, Melbourn Bros, ved brug af det gamle manuelle
brygningsudstyr. Denne øl er brygget på de bedste økologiske
produkter. Efter brygning og gæring bliver den økologiske og
rene frugtsaft tilsat. Dette giver en god styrke og smag i denne
frugtøl. Et godt blend af frugt og øl. 
Producent: 
Type: Specialøl / 
Styrke: 5.1

Samuel Smith Organic Chocolate Stout - Brygget med vand
fra den oprindelige brønd fra 1758, som stadig er i brug.
Blandingen af den blidt ristede økologiske chokolademalt og
den økologiske kakaoekstrakt giver en lækker og cremet
karakter og en dejlig afslutning. Stout og luksuriøs chokolade
er et perfekt match. 
Producent: 
Type: Stout/porter / Sweet stout
Styrke: 5



Samuel Smith Organic Pale Ale - Old Brewery Pale Ale og
Organic Best Ale erstattes med en ny enkelt bryg som kaldes
Organic Pale Ale. Organic Pale Ale er brygget på hårdt vand
trukket fra brønden fra 1758, det bedste økologiske byg og
humle. Fermentering i Yorkshire fremkalder en fyldig og blød
maltsmag, som vil minde dig om, at lækkert øl er et produkt af
godt plejet økologisk jord. Etiketten er baseret på den originale
Pale Ale etiket som Samuel Smith brugte efter at have vundet
Guldmedalje ved bryggernes internationale udstilling i 1896. 
Producent: 
Type: Lys ale / 
Styrke: 5

Samuel Smith Organic Perry cider - Organic Perry er en tør
og mousserende pærecider med en gyldengul farve. Organic
Perry har en blid mundfylde, og har en frisk og rig smag.
Organic Perry har en behagelig aroma af frisk og moden
pære. Organic Perry er brygget på et lille uafhængigt britisk
bryggeri – det ældste bryggeri i Yorkshire.   Organic Perry går
godt til blåskimmelost og gorgonzola, rucola og Waldorfsalat,
søde kartofler, pancetta, parmaskinke, og pæretærte. Organic
Perry går især godt til mad med ingefær. Organic Perry er
glutenfri.   
Producent: 
Type: / 
Styrke: 5

Samuel Smith Organic Raspberry - Brygget hos det lille
bryggeri, Melbourn Bros, ved brug af det gamle manuelle
brygningsudstyr. Denne øl er brygget på de bedste økologiske
produkter. Efter brygning og gæring bliver den økologiske og
rene frugtsaft tilsat. Dette giver en god styrke og smag i denne
frugtøl. Et godt blend af frugt og øl. 
Producent: 
Type: Specialøl / 
Styrke: 5.1

Samuel Smith Organic Strawberry - Brygget hos det lille
bryggeri, Melbourn Bros, ved brug af det gamle manuelle
brygningsudstyr. Denne øl er brygget på de bedste økologiske
produkter. Efter brygning og gæring bliver den økologiske og
rene frugtsaft tilsat. Dette giver en god styrke og smag i denne
frugtøl. Et godt blend af frugt og øl. 
Producent: 
Type: Specialøl / 
Styrke: 5.1

Samuel Smith Pure Brewed Organic Lager - Pure Brewed
Lager og Organic Lager erstattes med en ny enkelt bryg
kaldet Pure Brewed Organic Lager. Pure Brewed Organic
Lager er brygget på økologisk byg, økologisk humle og
mellemblødt vand og bund-fermenteret gær. Øllet modnes ved
lave temperaturer for derved at frembringe den delikate smag
og en finish af blød humle. Den kolde modning tillader gæren at
forbedre smagen og renheden yderligere. 
Producent: 
Type: Lys lager / 
Styrke: 5

Samuel Smith Taddy Porter - En meget mørk, kraftig og tør
porter med lakrids og chokoladetoner i smagen. Øllet får et
flot flødeskumsagtigt skum. Der er en god maltet smag, der
også giver bitterheden i eftersmagen. Den er perfekt til kaffen
f. eks. i stedet for en whisky. 
Producent: 
Type: Stout/porter / 
Styrke: 5

Samuel Smith Yorkshire Stingo - 5 cl. udskænkning En øl,
der er modnet i mindst 1 år på egetræsfade med en høj
alkoholprocent på 8,0. Egetræsfadene er blevet brugt i mere
end et århundrede og dette giver øllet mere karakter. En øl
med en frugtagtig karamelsmag. Er endvidere flaskegæret.   
Producent: 
Type: Mørk ale / 
Styrke: 9

Schneider Weisse Aventinus Eisbock - Stærkere end stærk
og med en kraftig aroma og en intens smag. Den er mahogny-
farvet, næsten sort. Dens aroma minder om modne blommer
med et strejf af mandler og marcipan med stærke toner af
banan og kryddernellike. Smagen er fyldig og denne øl er ideel
efter en god portion mad. 
Producent: 
Type: Hvedeøl / 
Styrke: 12

Schneider Weisse Mein Original TAP 7 - Den fulde
kompleksitet af en ægte bayersk hvedeøl. Mahognifarvet
hvedeøl. Nuancer af modne bananer, nellike, muskatnød og
nødder. En fyldig og mousserende øl med harmonisk finish. De
ideelle følgesvend for bayersk mad, hjertelige retter og
medisterpølse. Brygget ifølge den originale opskrift fra 1872.   
Producent: 
Type: Hvedeøl / 
Styrke: 5.4

Schneider Weisse Meine helle Weisse TAP 1 - Forfriskende
som en dans på en sommerdag! Forfriskende og gylden
hvedeøl med et delikat hvidt skum. Øllet har en naturlig og
sommeragtig duft af friske krydderier og aromatiske
blomsterenge. Fyldig og mousserende med skønne citrus og
humlede noter. Den ideelle følgesvend til salater, grøntsager
og retter med inspiration fra Middelhavet. 
Producent: Schneider Weisse
Type: Hvedeøl / 
Styrke: 5.2



Schneider Weisse Meine Hopfenweisse TAP 5 - Hvede
Doppelbock – Humlende fyrværkeri – en ny hvedeøl!
Skinnende med et rødligt skær. Stærk Doppelbock med en
intens blomstret aroma, der minder om tropisk frugt og
ananas. En kraftfuld bitterhed som er mildnet ved en frugtagtig
sødme. Denne ekstreme hvedeøl viser, hvor langt en
hvedeølssmag kan gå. Den ideelle ledsager til meget krydrede
og eksotiske retter. 
Producent: 
Type: Hvedeøl / 
Styrke: 8.2

Schneider Weisse Tap 3 - Low Alcohol – under 0,5 %Denne
tørstslukkende hvedeøl kan nydes i de situationer, hvor det er
klogt at undgå alkohol, f. eks. før du skal ud at køre bil, til
frokosten på jobbet eller efter sport. Denne øl er for dem, der
vil nyde en kraftig og forfriskende hvedeøl, hvor den lave
alkohol ikke har ændret den originale smag af hvedeøl. Den er
ravfarvet og har et kraftig hvidt skum. Dens søde duft leder
dine tanker hen på modne kornmarker. Den er mousserende,
maltet og har en fyldig aroma. Den ideelle ledsager til snacks,
grillstegte pølser og salater. 
Producent: Schneider Weisse
Type: Hvedeøl / 
Styrke: 0.5

Schneider Weisse TAP 6 Unser Aventinus Vintage 2012 -
Aventinus er verdens ældste hvede-dobbelbock og har
modtaget udmærkelser for dens perfekte balance mellem
frugtagtig krydderi og noter af chokolade. Derudover har
denne øl vist fantastisk lagringspotentiale med en helt utroligt
blød aroma, når den har lagret i tre år eller mere. Derfor
besluttede Georg VI Schneider at påbegynde lagring af et
begrænset antal flasker af Aventinus hvert år. Lagringen finder
sted i bryggeriets historiske kælder og hvert parti lagres i
mindst tre år. Denne vidunderlige øl har en mørk rubinrød farve
og en duft, der minder om mørke bær, sorte kirsebær og
chokolade. Smagen er blød og cremet med en kraftfuld og
varmende eftersmag. Nydes nu eller gem den i egen kælder
for yderligere udvikling.   
Producent: 
Type: Hvedeøl / 
Styrke: 8.2

Schneider Weisse Tap X Main Aventinus Barrel - Denne
fantastiske engangsbryg er en blanding af Tap 6 Unser
Aventinus og Anventinus Eisbock, der har lagret på forskellige
egetræsfade og til sidst gæret på flasken.   
Producent: 
Type: Hvedeøl / 
Styrke: 9.5

Schneider Weisse Unser Aventinus TAP 6 - Dyb og
kompleks – for store og afslappende øjeblikke ved ilden. Dark-
ruby farvet hvede doppelbock med et cremet fint hoved.
Stærke noter af modne bananer, rosiner og blommer mødes
med lakrids og en ristet aroma. Fyldig og varmende, med
afbalanceret og glat finish. Den ideelle følgesvend til stegt kød,
vildt og frugtige chokoladedesserter. 
Producent: 
Type: Hvedeøl / 
Styrke: 8.2

Shepherd Neame 1698 - 1698 blev brygget for første gang i
1998 for at fejre Shepherd Neames 3. århundrede. Denne
flaskegærede stærke ale blev lanceret igen i april 2005. 1698
har været igennem humleprocessen 3 gange – dvs. at der er
blevet tilsat humle af 3 omgange i løbet af brygningen. Dette
giver en kraftig humlekarakter med undertoner af karamel,
smør og rosin. Serveres let afkølet og er god til fjerkræ,
oksekød og fyldige desserter. 
Producent: Shepherd Neame
Type: Mørk ale / 
Styrke: 6.5

Shepherd Neame Bishops Finger - En fyldig ale med
komplekse frugttoner brygget på en traditionel opskrift fra
Kent-området. Bishops Finger er et usædvanligt fingerformet
skilt, der er at finde i Kent, som viste vejen til Canterbury for
pilgrimme. Kun det fineste byg, humle og frisk vand fra
bryggeriet egen brønd er brugt til at brygge denne ale, der er
en af de mest populære i Storbritannien. Den har en rund,
frugtagtig smag med bananer og pære samt undertoner af
citrus. Det munder ud i en blivende humlet eftersmag. 
Producent: Shepherd Neame
Type: Mørk ale / 
Styrke: 5.4

Shepherd Neame Double Stout - Bryggerne på Shepherd
Neame har endelig knækket koderne på det 19. århundredes
bryggeres logbøger og kreeret denne øl. Den oprindelige
opskrift blev skrevet i koder for at undgå, at de blev kopieret
af konkurrerende bryggerier. Bryggeriets arkivar og historiker,
John Owen, har arbejdet med de nuværende brygmestre for at
bringe disse mistede bryg tilbage. Shepherd Neame bryggede
for første gang en dobbelt Stout i 1868, og de metoder, der
anvendes på Storbritanniens ældste bryggeri i dag, er de
samme som dengang. Dette for at opnå samme ægte smag
og originalitet. Brygningen foregår i Storbritanniens sidste
tilbageværende egetønder, som giver en sortblank øl med en
robust aroma af humle og chokolade. Ganen fyldes med en tør
og let brændt smag, der er suppleret med kakao og
kaffenoter. 
Producent: 
Type: Stout/porter / 
Styrke: 5.2



Shepherd Neame India Pale Ale - Bryggerne på Shepherd
Neame har endelig knækket koderne på det 19. århundredes
bryggeres logbøger og kreeret denne øl. Den oprindelige
opskrift blev skrevet i koder for at undgå, at den blev kopieret
af konkurrerende bryggerier. Bryggeriets arkivar og historiker,
John Owen, har arbejdet med de nuværende brygmestre for at
bringe disse mistede bryg tilbage. Denne India Pale Ale kom til
i 1870. Den havde sin oprindelse i en stærk humlet øl med høj
alkoholprocent, der ville modstå den møjsommelige rejse til
kolonierne. Med 6,1 % vol. bevarer denne IPA den styrke og
karakter, der er typisk for denne ikoniske, internationalt
anerkendte øl. Den er kogt i tre stadier med to sorter af
Kentish humle, Fuggles og East Kent Goldings, hvilket
resulterer i en dyb gylden ale med krydrede frugtnoter og en
karakteristisk, stærkt humlet bitterhed. 
Producent: 
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 6.1

Sierra Nevada Big Foot - Sierra Nevada Big Foot er et
eksempel på en traditionel barley wine. Den har en tæt
frugtagtig aroma, en fyldig og rig smag og en dyb rød-brun
farve. Der er en god balance mellem det maltede og det
bittersøde. Den er velegnet til desserter og frugt. 
Producent: Sierra Nevada
Type: Stærk øl / Amerikansk barley wine
Styrke: 9.6

Sierra Nevada Hoptimum Triple IPA 2017 Edition -
Hoptimum er en hel orkan af humle. Bryggeriet har valgt den
fineste mest smagfulde humle, og tilføjet dem i denne helt nye
tredobbelte IPA. Den har en aroma af tropiske frugter og
citrus. Hoptimum en aggressiv oplevelse. 
Producent: Sierra Nevada
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 9.6

Sierra Nevada Kellerweis - Inspireret af traditionelle
bayerske teknikker; Kellerweis er en sand oplevelse.
Kellerweis er brygget i åbne gæringstanke – en proces
sjældent set i dag – som bruges for virkelig at lade
ingredienserne komme til sin ret. Resultatet er en lidt uklar
hvede ale – utæmmet, rå og levende. Med en fyldig, frugtagtig
aroma og noter af krydret nellike og bananbrød, er Kellerweis
et helt unikt bryg. Smager godt med frugtsalat, grillet laks,
bratwurst og ost. 
Producent: Sierra Nevada
Type: Hvedeøl / 
Styrke: 4.8

Sierra Nevada Pale Ale - Sierra Nevada Pale Ale er Sierra
Nevadas mest populære øl og den første, der blev brygget på
bryggeriet. Den har en dyb gylden farve og har en aroma af
humle. Smagen er en god blanding af citrus og humle. Pale Ale
er særdeles velegnet til stærkt krydrede retter, da det er en
meget forfriskende øl. 
Producent: 
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 5.6

Sierra Nevada Sidecar orange Pale Ale - En pale ale med et
twist. Vi elsker humle med citrus-karakter. Vi har altid
spekuleret på hvordan vi kan opretholde en sprød  øl med bid
af humle tilføjet citrus. Resultatet er denne nye humlet pale ale
brygget med Cascade, Equinox, og Mandarina humle med et
strejf af appelsinskal, der er tilføjet i både brygkedel og
gæringstanken.   
Producent: 
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 5.3

Sierra Nevada Stout - Før Sierra Nevada var en realitet,
bryggede grundlæggerne øl derhjemme og drømte om at
bygge et bryggeri en dag. Dengang bryggede de det øl, de
ønskede at drikke – fed og fuld af smag. Stout var altid en
favorit, så når de havde brug for en stor og rig øl til at afprøve
brygningssystemet på deres spæde bryggeri, var stout det
oplagte valg. Tredive år senere og ikke meget har ændret
sig… Sierra Nevada brygger stadig det øl, de ønsker at drikke
og deres klassiske Stout er som den altid har været – stor, rig,
fed, sort som natten og fyldt med den lidenskab, som drømme
er lavet af. 
Producent: Sierra Nevada
Type: Stout/porter / 
Styrke: 5.8

St. Austell Big Job Cornish Double IPA - Hvis et job er værd
at udføre, så bliv ved! Big Job er en STOR øl med 7,2 %
alkohol, tør som en kiks og proppet med Cornish byg og rigtig
mange Citra og Centennial humle. Dette er ikke en svag øl, så
hvis du elsker smagen af stor og kraftfuld humle vil Big Job lige
være noget for dig! 
Producent: 
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 7.2



The Garden Brewery Citrus IPA - Fresh orange, grapefruit
and lime with dank American hops. Dark orange in colour with
a slight haze and a lingering, tight white head the aroma is
strong sweet orange and tropical fruit. A complex citrus taste
is followed by a soft and sticky bittersweet finish. Highly
carbonated and easy drinking. IBU 65 
Producent: The Garden Brewery
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 7.2

The Garden Brewery IPA - Our take on an easy-drinking
classic American West Coast IPA. Golden with a slight haze
and a lingering tight, white head this IPA is triple dry-hopped
with American, Australian and German hops. An aroma of
pine, peach and passionfruit. On the palate it’s apricot and
navel orange with a balanced bitterness and a subtle
sweetness from the South Pacific hops. IBU 60 
Producent: The Garden Brewery
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 6.5

The Garden Brewery Mandarina Bavaria Pale - Mandarina
Bavaria Pale IBU 35 A showcase of the German Mandarina
Bavaria hop. Pouring a light golden yellow, high levels of
limonene and linalool result in an aroma of fresh citrus and
mandarin pith. Sweet mandarin citrus, with a dry, bitter finish.
Hops Mandarina Bavaria Malts Pale Ale, Caramalt, Torrefied
Wheat 
Producent: The Garden Brewery
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 4.8

The Garden Brewery Milkshake IPA - A Milkshake beer with
loads of lactose. This is sweet, creamy and juicy with notes of
mango, passionfruit, strawberry and vanilla. The London Fog
WLP066 yeast works it’s magic here. IBU 35 
Producent: The Garden Brewery
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 6.2

The Garden Brewery Pale Ale - IBU 40A great everyday Pale
this pours bright with a light amber colour and a firm, white
head. Heavily dry hopped with Citra, Mosaic and Columbus
tangerine and melon dominate the aroma with background
floral notes. Soft citrus fruit and subtle caramel on the palate
give way to a lasting, gentle bitterness. Refreshing and
perfectly balanced 
Producent: The Garden Brewery
Type: Lys ale / 
Styrke: 40

The Garden Brewery Pilsner 4,5 % IBU 27 - Clean, crisp
and classic. A traditional German Pilsner perfect for Summer
drinking by the Adriatic Sea. A full malt bill with bready and
soft caramel notes; generously hopped with Hallertauer
Mittlefruh and Saaz; fermented with Bavarian yeast. Super
sessionable IBU 27 
Producent: The Garden Brewery
Type: Lys lager / 
Styrke: 4.5

The Garden Brewery Stout - A dark and milky breakfast
stout. The head pours dark – almost coffee crema like – with a
toasty, bourbon aroma. Lingering notes of coffee, chocolate.
dark caramel and bourbon barrel flavours shine through. Full
bodied with low bitterness and carbonation. IBU 20 
Producent: The Garden Brewery
Type: Stout/porter / 
Styrke: 5.7

Thomas Hardy The Historical Ale - 5 cl. udskænkning
Vintage 2016 – Barley Wine – som er lagret i seks måneder i
Hine Cognac egetræsfade. Flaskerne er nummererede og med
årgangsdateret etiket. Thomas Hardy’s Ale er en Barley Wine,
der første gang blev brygget i 1968. Den udvikler og forbedrer
sin smag og aroma i årenes løb på samme måde som de
fineste rødvine. I 2015 blev en lille mængde af denne Ale hældt
på egetræsfade og lageret i seks måneder, ligesom den første
årgang gjorde. Dette resulterede i Thomas Hardy The
Historical Ale. Resultatet af lagring på fad er en endnu mere
kompleks Barley Wine med utallige facetter og både søde,
sure og krydrede aromaer fra Hine Cognac.   Ingredienser:
Samme opskrift alderen seks måneder på egetræsfade
tidligere anvendt til ældning den ansete franske Hine Cognac.
Opbevaring: Opbevares køligt og mørkt. Bør stå oprejst i 24
timer før servering. Servering: Skal nydes ved ca. 13°C efter
iltning i store ballonglas. Nydes til: Nydes i ro og mag efter
middagen, gerne foran en knitrende ild. Hine Cognacc: Hine
Cognac er lavet af det franske firma Thomas Hine & Co. , der
blev grundlagt i 1817 af Thomas Hine, der er født og opvokset
i Dorset, ligesom Thomas Hardy. Hine flyttede til Frankrig
under den franske revolution og giftede sig med Françoise
Elisabeth, datter af en cognac distiller fra Jarnac. Han lærte
Hine hemmelighederne bag den antikke franske kunst at
destillere. I dag er Hine anerkendt over hele verden som en af
de mest prestigefulde Cognac’er, der findes, og som specialist
i langtidslagring og blanding af forskellige årgange.   Lagringen
af den første ekstremt begrænsede udgave af Thomas Hardy
The Historical Ale var i 13 stk. 350-liters tønder. Disse tønder
tilførte deres helt specielle duft og smag til Thomas Hardy Ale i
9 måneder.   
Producent: 
Type: Stærk øl / 
Styrke: 12.7



Thomas Hardy’s Ale Vintage 2016 - 5 cl. udskænkning
Nummererede flasker med årgangsdateret etiket. Dette er en
ravfarvet Barley Wine med et skær af bronze. Duften vidner
straks om kompleksitet og intensivitet med noter af både
kandiseret frugt og frugt, der er gennemvædet af alkohol,
tørrede figner, frisk tobak og chokolade. Samtidig anes en duft
af karamel i baggrunden. Den første smag, man bemærker, er
en utrolig blødhed og intensitet; en silkeblød fornemmelse af
appelsinmarmelade, tørret frugt og honning. Efterfølgende er
smagen forfriskende med en antydning af skarphed, der tilføjer
harmoni og balance til øllet.   Denne imponerende øl kan
drikkes nu, men den kan også gemmes i kælderen, hvor den vil
udvikle sig over tid. Ingredienser: Warminster Marris Otter og
Light Crystal malt. Fuggle og Golding humle. Topgærende
gær. Opbevaring: Opbevares køligt og mørkt. Bør stå oprejst i
24 timer før servering. Servering: Skal nydes ved ca.   13°C
efter iltning i store ballonglas. Nydes til: Mørk chokolade,
cubanske cigarer.   
Producent: 
Type: Stærk øl / 
Styrke: 11.7

Uiltje Big Fat 5 Double IPA - Brewed for the 5 year
anniversary of Beer  Temple, Amsterdam. American North-
West double IPA)  8% abv, 75ebu, 15ebc with 5 hops for each
year BeerTemple: simcoe, chinook, citra, amarillo &
columbus    To celebrate the 5th anniversary of the
BeerTemple, we asked Robbert  Uyleman of Brewery ’t Uiltje
to make us an IPA for this special  occasion!  Dry-hopped to
the bone, and as fresh as it can be! Straight from the tank into
the kegs, transported with a refrigerated truck and into our 
own fridge,  this IPA will never lose his bitter coolness before
you start  drinking… 
Producent: Uiltje
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 8

Uiltje Brewing x To Øl Pink Fiction - Style: Strawberry
Milkshake New England IPAIn February we went to Haarlem
and visited the good people at Uiltje Brewing Company to brew
a collaboration beer. The result is Pink Fiction, a 6,5%
Strawberry Milkshake NEIPA. Uiltje Brewing Company is from
the Netherlands and were founded in 2012 and got the
brewery up and running in 2015. Their signature mission
statement is to ‘brew f*cking good beer’, and this collab is no
different. 
Producent: Uiltje Brewing x To Øl
Type: IPA (India pale ale) / Engelsk IPA
Styrke: 6.5

Uiltje Cascade Green Sweater - Single Hop Double IPA IBU: 
         65Malt:          Pilsner & Pale AleHops:         Cascade!
Some India Pale Ales require warning labels. Like: Danger!
This bad boy is a real pucker-pusher. Or: Caution! Quaff
confidently but with care. Cascade Green Sweater just
happens to be one of those rare brews that demands a
footnote*. Seriously, this heroically bitter IPA might actually
make you cry. Brewed exclusively with uber-aromatic Cascade
hops plucked from the dark damp forests of the Pacific
Northwest, this IIPA will actively seek out all your drillable
dental soft spots. Oh dear! Drink cautiously, you hear? *Best
drunk outside. In the rain. Wearing your favorite green grunge
sweater. With the tooth fairy. 
Producent: Uiltje
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 8.4

Uiltje Hedgehogs on the Horizon - Style: DDH Black IPA IBU
50 Subtle bitterness chocolate, ripe melon, tropical fruit, pine,
dry bitterness. 
Producent: Uiltje
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 5.5

Uiltje Little Black Dress - Black Double IPAAh yes, the little
black dress (LBD). RIP Audrey, as in Hepburn, who catapulted
the LBD to fashion icon and closet staple just by staring
through a window at Tiffany’s. Well, our Black Dress IPA is an
ode to all that. A versatile 8.8% blac 
Producent: Uiltje
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 8.8

Uiltje Lupoloid Leopard - 7-hops West Coast IPA 
Producent: Uiltje
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 7.2

Uiltje Lupuloid Leoppard - Style: 7-hop west coast IPA IBU
60Full bodied, tropical fruit explosion, dank resinous, juicy,
medium bitterness, refreshing 
Producent: Uiltje
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 7.2

Uiltje Mosaic Mammoth (New england IIPA) - IBU 20 Mosaic
Mammoth er Mosaic Mustasens storebror. Mammoth er vores
måde for at lære det hollandskemarked at drikke den mest
populære øl i craft beer segmentet: IPA. Vores humlet-IPA’er
skal drikkes såhurtigt som muligt. Lige efter tapning er øllet
selvfølgelig bedst, men lidt urealistisk … (medmindre
dukommer i vores bar eller bryggeri selvfølgelig!) Men indenfor
dage eller et par uger er det et stort skridt iden rigtige retning. 
Producent: Uiltje
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 7

Uiltje Rakau Red Panda - Red IPA Medium bodied, toffee,
caramel fudge dank, soft carnonated, citrus and fruity
balanced IBU 45 
Producent: Uiltje
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 5.5



Uiltje Revenge of the Wakatu Worms - Style: Session IPA
IBU: 40 Floral, citrus, zested lime peel, sweet malty body, low
carbonated refreshing & easy 
Producent: Uiltje
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 3.9

Warsteiner Fresh - Warsteiner Fresh er øl af pilsnertypen,
dog uden alkohol. Det er en øl med en blød og fyldig smag.
Den har et tykt og cremet skum, og er en forfriskende ren øl
med en frisk afslutning. Denne øl bør serveres kold. 
Producent: Warsteiner
Type: Lys lager /

Warsteiner Premium - Warsteiner Premium er en øl af
pilsnertypen. Det er en øl med en blød og fyldig smag. Den har
et tykt cremet skum, og er en forfriskende ren øl med en frisk
afslutning. Denne øl bør serveres kold. Warsteiners humlede
smag og karakter er en perfekt kombination med god mad.
Særligt populær er kombinationer med stegt fisk, skaldyr,
kylling, stege eller bøf. Warsteiner Premium er også ofte brugt
i moderne mad som en ingrediens til at understrege smagen.
Den overlapper ikke, men understreger smag og karakter af
retterne. 
Producent: 
Type: Lys lager / 
Styrke: 4.8

Westmalle Dubbel - Dette er en mørk trappist øl, der er
brygget på karamel og hårdt ristet malt. Den har en meget
fyldig og frugtagtig smag. Skummet er flot og fyldigt og bliver
til sidste dråbe. Den bør nydes i pokalformede glas. 
Producent: 
Type: Belgisk ale / Belgisk Dubbel/Bruin
Styrke: 7

Westmalle Tripel - Westmalle Tripel er en klar, gyldengul
Trappist øl, der undergår en sekundær gæring i flasken. Det er
en kompleks og vinøs øl med en frugtagtig aroma og en dejlig
nuanceret duft af urter. Den er blød og cremet i munden med
et bittert strejf, der matches perfekt af den frugtagtige aroma.
En ekstraordinær øl med stor finesse og elegance. Og med en
flot lang eftersmag. Westmalle Tripel er faktisk "moderen til
alle tripels". Denne type øl blev brygget første gang i
Westmalle kloster i 1934. Den nuværende formel er stort set
uændret siden 1956. Dette er den perfekte godnatøl, der bør
drikkes i store pokalglas ved ca. 10 grader. 
Producent: 
Type: Belgisk ale / Lys stærk belgisk ale/Tripel
Styrke: 9.5

Westons Caple RD - Storbritanniens første cider på dåse
produceret med ægte håndværks legitimationsoplysninger. En
fyldig mørk mousserende cider. Røget egetræssmag med
noter af læder. Lavet af 100% frisk æblejuice. 
Producent: Westons
Type: / 
Styrke: 5.2

Westons Old Rosie Scrumpy - Denne cider er navngivet
efter en gammel dampmaskine fra 1921, ”Aveling & Porter
Steam Roller”. Det er en meget stærk traditionel scrumpy. Den
er fremstillet fra lokalt avlede cider-æbler. Den er gæret og
modnet i egetræsfade. Modsat andre cidere er denne ikke
filtreret i stil med den ægte gammeldags cider. Velegnet til bl.
a. lyst kød såsom kylling og kalkun. 
Producent: 
Type: / 
Styrke: 7.3

Westons Perry - Denne lettere brusende kvalitetscider er
fremstillet på pærer og har en frisk mellemtør frugtagtig smag.
  Server denne enestående drik for sig selv eller som ledsager
til mad.   
Producent: 
Type: / 
Styrke: 7.4

Westons Wyld Wood Organic Cider - Denne økologiske
halvtørre cider er produceret ved brug af økologiske cider-
æbler og modnet i egetræsfade, hvor cideren udvikler sig til en
mild forfriskende og velafbalanceret cider med en god æble-
aroma. Meget tydelig i-næse-springende æbleduft. Velegnet til
ost, udvalgte desserter og aperitif. 
Producent: 
Type: / 
Styrke: 6.5

Widmer Old Embalmer - Denne øl blev første gang brygget i
1999. Old Embalmer Barleywine Ale er stor ved frigivelsen,
men som navnet siger, vil den blive endnu mere perfekt efter at
have opholdt sig nogle år i en kælder. Brygget med rigelige
mængder af malt og indeholdende X-431 humle, der bidrager
med naturlige og blomsteragtige nuancer og giver en strålende
balance og fløjlsagtig finish. 
Producent: Widmer
Type: Stærk øl / Amerikansk barley wine
Styrke: 10.2



Widmer Omission Pale Ale - En fyldig og humlet amerikansk
Pale Ale med cascade og citra humle. Den er lys-gylden i
farven. Dens blomsteragtige aroma komplimenteres af
karamelmalt, hvilket giver en lækker håndværksøl. Sølvmedalje
i kategorien “Gluten Free Beer” ved Great International Øl og
Cider Konkurrencen 2012. 
Producent: Widmer
Type: Lys ale / Amerikansk pale ale
Styrke: 5.8

Widmer Raspberry Russian Imperial Stout '13 - Ale brygget
med hindbær. En særdeles rig og kompleks øl, hvor der er
tilsat hindbær under gæringsprocessen. Dette resulterer i en
næsten lilla ugennemsigtig farve med et smukt brunt hoved.
Varm chokolade og ristede noter komplimenterer
humlebitterheden. 
Producent: Widmer
Type: Stærk øl / Imperial stout
Styrke: 9.3

D-11 Midtfyns Bryghus
Mikrobryggeriet Midtfyns Bryghus blev stiftet i efteråret 2004, og de første øl kom på markedet i marts 2005.
I starten blev øllet brygget på licens fra Skotland. Da Eddie Szweda overtog ledelsen af bryghuset i november
2006, gennemførte han gennemgribende forandringer for det lille bryggeri i Brobyværk. Produktionen blev
ændret, og der blev satset på et nyt og spændende ølsortiment udviklet af bryghuset selv.   Sortimentet
spænder vidt; Midtfyns Bryghus laver ikke én øl, som alle kan lide, men derimod et bredt udvalg, hvor der
altid vil være noget for alle. Idéen er, at deres øl skal levere en WOW-oplevelse til kunderne. Derfor testes øllet
på et bredt publikum af både øleksperter og forbrugere for at sikre en spændende dynamik i udviklingen af
nye kvalitetsøl. ”Nyd smagen af godt håndværk. ”  

Midtfyns Bryghus Ale - Midtfyns Ale er en ravfarvet, fyldig og
velbalanceret English Strong Bitter. En velhumlet øl med noter
af karamel og en tør eftersmag. Midtfyns Ale er brygget på
palemalt, karamelmalt og ristet byg. Humlet med Styrian
Golding. Serveres til mørkt kød, krydrede retter eller nydes i
godt selskab. 
Producent: Midtfyns Bryghus
Type: Lys ale / Engelsk strong bitter/Engelsk pale ale
Styrke: 6.5

Midtfyns Bryghus Barley Wine - Øltraditionen Barley Wine
stammer helt tilbage fra Napoleonskrigene, hvor englænderne
måtte finde et alternativ til vin, da man anså det for upatriotisk
at drikke franske vine. Den høje alkoholstyrke og bitterhed
kombineret med smagen af karamel, tørrede frugter og
egetræ gør denne Barley Wine til en meget velafbalanceret
smagsoplevelse. Midtfyns Barley Wine er perfekt som
dessertøl og passer godt til milde og cremede oste, men er
også velegnet til "fed" mad som ossobuco, kalvekæber og
svineskank, evt. marineret i vores Barley Wine.
Serveringstemperatur 10-14 grader. 
Producent: Midtfyns Bryghus
Type: Stærk øl / Engelsk barley wine
Styrke: 10

Midtfyns Bryghus Chili Tripel - Midtfyns Chili Tripel er en
belgisk inspireret Tripel, hvor bryggeren har haft frie hænder til
at pirre smagsløgene. En øl af de frække og "hotte", hvor en
blanding af chili og belgisk gær får frit løb. Samtidig er
maltfylden og den milde humle med til at afrunde smagsbilledet
og give en unik smagsoplevelse. Chili Tripel er særdeles
velegnet til kolde retter og skaldyr og kan betegnes som en
rigtig "Tapasøl". Serveringstemperatur 10-14 grader. World
Beer Award 2012 – Verdens bedste krydderøl Årets Danske
Ølnyhed 2009 (blandt 604 nye øl på det danske ølmarked). 
Producent: Midtfyns Bryghus
Type: Belgisk ale / Lys stærk belgisk ale/Tripel
Styrke: 9.2

Midtfyns Bryghus Double India Pale Ale - Midtfyns Double
IPA er en amerikansk inspireret mørk ravfarvet øl med et flot
lyst skum. Bryggeren har valgt at tørhumle denne ekstreme
Double IPA under gæringsprocessen for at opnå en kraftig og
kompleks humleprofil af Cascade, Chinook og Centennial
humle. Resultatet er en øl med en meget fyldig krop. Den har
både en blød og en kraftig smag. Den meget markante
eftersmag udfordrer smagsløgene – en øl der skal opleves.
Denne øl står allerbedst alene, men er også velegnet til kraftigt
krydrede eller grillede retter. Serveringstemperatur 8-12
grader. World Beer Awards 2012 – Verdens bedste Imperial
IPA! 
Producent: Midtfyns Bryghus
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 9.2



Midtfyns Bryghus Golden Sky YNWA - En gylden øl med en
rund og frisk smag. Golden Sky er starten på en ny succesfuld
æra og begyndelse på et fantastisk eventyr. …. but not for the
doubters only for the believers! Denne øl er ufiltreret og
upasteuriseret. 
Producent: Midtfyns Bryghus
Type: Lys ale / 
Styrke: 5.9

Midtfyns Bryghus Gunners Ale - ARSENAL FC er grundlagt
i 1886 og er en af Englands mest vindende fodboldklubber.
Klubben kendetegnes af at binde traditioner og nytænkning
sammen. Herhjemme er Arsenal repræsenteret af
supporterklubben Arsenal Denmark. Se mere om Arsenal på
www. arsenal. dk. Gunners Ale er en rød ale, som brygmester
Jan Thaagaard nøje har afstemt efter klubbens farver. Den er
sat sammen af udsøgte malt- og humletyper, som giver en duft
af sammenhold og en smag af klasse. Den kan med fordel
nydes fra en pokal. Brygget på forskellige malttyper bl. a.
Maris Otter, Pale Ale malt, Caramel og Crystal malt. Humlet
med Centennial og Cascade. Kan serveres til storkampe i
Premier League og FA Cuppen. Prøv også Gunners Ale til
Carling Cuppen. Bør nydes afkølet i selskab med andre
gooners. Serveringstemperatur 8-12 grader. 
Producent: Midtfyns Bryghus
Type: Mørk ale / 
Styrke: 7.3

Midtfyns Bryghus Imperial Stout - Imperial Stout er en mørk
og fyldig øl med flot mørkt cremefarvet skum. Den er brygget
på flere ristede malttyper og er lagret med egetræ, hvilket
bidrager til dens kraftige krop. En Imperial Stout med en
kraftig og intens stigende eftersmag af eg, kaffe, bitter
chokolade og vanilje. Kan serveres til stærk ost, vildt eller
chokoladedesserter. En øl der kan nydes i et cognacglas foran
den knitrende pejs. Serveringstemperatur 10-14 grader. Vandt
Guld ved European Beer Star 2015. Årets Ølnyhed 2007
(blandt 556 øl). 
Producent: Midtfyns Bryghus
Type: Stærk øl / Imperial stout
Styrke: 9.5

Midtfyns Bryghus IPA - En amerikansk inspireret pale ale.
Den er ravfarvet med en fyldig maltprofil og gavmildt humlet.
Bryggeren har valgt at tørhumle den under gæringsprocessen,
og resultatet skal opleves. Serveres til oksekød, krydrede
retter samt grillet fisk og fjerkræ. Serveringstemperatur 8-12
grader. 
Producent: Midtfyns Bryghus
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 7.3

Midtfyns Bryghus Moonshine - Vinternætterne er mørke og
lange i det dansk land, men jo mørkere de er, desto klarere
skinner månen. Med fokus på karamelmalte i denne øl har
bryggerne skabt en flot gylden måneskinsfarve. De særlige
karamelliserede malte gør øllet fyldigt og velafbalanceret.
Moonshine er en Golden Ale med en delikat maltsødme, der
passer godt sammen med krydret mad, hvor sødmen
balancerer måltidets styrke. Den kan også anvendes som en
komplimenterende øl til sommerens krydrede grillmad eller til
rodfrugter og vildtkød i de mørke måneder. Tag en du holder af
i hånden og nyd en moonshine. 
Producent: Midtfyns Bryghus
Type: Lys ale / Engelsk golden ale
Styrke: 5.5

Midtfyns Bryghus Rough Snuff II - Rough Snuff II er det
tætteste, man kan komme på at smage på Årets Danske
Ølnyhed 2010 – den forbudte øl, Rough Snuff. Mørk, stærk
belgisk Ale brygget af 7 forskellige malte og tilsat krydderier,
som vil fryde enhver gammel fiskeskipper. Kandis, rosinsirup,
trappistgær og blæretang giver øllen sin fylde og styrke. En
svedig sag, der bør være en del af provianten, når man står til
søs! Kan også nydes som en ceremoniel øl efter maden.
Midtfyns Bryghus vil gerne profilere noget af det bedste
håndbryg i Danmark, så med mellemrum udvælger Midtfyns
Bryghus en særlig håndbrygget øl, hvor bryggeren får mulighed
for at brygge sit eget øl hos Midtfyns Bryghus. Denne øl er
brygget af Erik Nielsen, Oldermand i Svendborg Bryglaug. Se
mere om Erik og Svendborg Bryglaug på www. oebryg. dk og
www. svendborgbryglaug. dk. Serveringstemperatur 10-14
grader. Årets Danske Ølnyhed 2010 (blandt 616 nye øl på det
danske ølmarked). 
Producent: Midtfyns Bryghus
Type: Belgisk ale / Mørk stærk belgisk ale
Styrke: 9.5

Midtfyns Bryghus Russian Imperial Stout - Denne Russian
Imperial Stout er brygget med 5 forskellige malte for at give en
mørk og fyldig øl med et chokoladebrunt skum. Desuden er
den humlet, så der er en god balance mellem sødme og
bitterhed. For at afrunde smagen er øllet lagret med egetræ.
En kraftig sag, som kræver maksimal hygge. En kulsort øltype,
der passer rigtig godt sammen med en kraftig gryderet eller i
en gryderet. Kan også nydes med fede oste – eller drik den
alene foran den knitrende pejs. Årets Danske Ølnyhed 2015
(blandt 1298 nye øl på det danske ølmarked). 
Producent: Midtfyns Bryghus
Type: Stærk øl / Imperial stout
Styrke: 11

Midtfyns Bryghus SMaSH Amarillo - Dette er en øl af typen
SMaSH, hvilket betyder Single Malt and Single Hop. Malten
der er anvendt er Pale Ale malt, som skaber en lys ravfarvet
øl. Humlen er den amerikanske Amarillo, som giver en frisk
duft af citrusfrugt. Sammen med malten er der skabt en
velbalanceret og let drikkelig øl. Øllet er gæret med en
amerikansk gær. Denne friske øl passer til grillet okse- og
svinekød. Kan også bare nydes afkølet, når du synes du
fortjener det. 
Producent: Midtfyns Bryghus
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 4.9



Midtfyns Bryghus SMaSH Chinook - Dette er en øl af typen
SMaSH, hvilket betyder Single Malt and Single Hop. Malten
der er anvendt er Pale Ale malt, som skaber en lys ravfarvet
øl. Humlen er den amerikanske Chinook, som giver en frisk duft
af grapefrugt og fyrnåle. Sammen med malten er der skabt en
velbalanceret og let drikkelig øl. Øllet er gæret med en
amerikansk gær. Denne friske øl passer til grillet okse- og
svinekød. Kan også bare nydes afkølet, når du synes du
fortjener det. 
Producent: Midtfyns Bryghus
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 4.9

Midtfyns Bryghus SMaSH Mosaic - Dette er en øl af typen
SMaSH, hvilket betyder Single Malt and Single Hop. Malten
der er anvendt er Pale Ale malt, som skaber en lys ravfarvet
øl. Humlen er den amerikanske Mosaic, som giver en frisk duft
af tropisk frugt. Sammen med malten er skabt en
velbalanceret og let drikkelig øl. Øllet er gæret med en
amerikansk gær.   Denne friske øl passer til grillet okse- og
svinekød. Kan også bare nydes afkølet, når du synes du
fortjener det. 
Producent: Midtfyns Bryghus
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 4.9

Midtfyns Bryghus Stout - Mørk, næsten sort stout med flot
cremefarvet skum. En stout med stor fylde, nogen sødme og
en lang raffineret smag af kaffe, lakrids og tørrede frugter.
Brygget på bygmalt, rugmalt, ristet Crystal malt, Chocolate
malt og ristet byg. Kan serveres til vildt, stærk ost eller
desserter f. eks. mørk chokolade eller brændte figner. Prøv
også vores stout til en krydret spegepølse.
Serveringstemperatur 10-14 grader. 
Producent: Midtfyns Bryghus
Type: Stout/porter / 
Styrke: 7.2

Midtfyns Bryghus Sunshine - I Danmark kommenterer vi
jævnligt vejret! Vi elsker sol og sommer, men desværre synes
vi, at det er noget vi har for lidt af i vores dejlige land, så
derfor har vi valgt at flaske noget solskin til jer! Bryggerne på
Midtfyns Bryghus har derfor kreeret en øl, der kan få alle i
solskinshumør. Øllet er en frisk lys Ale med dejlig smag og duft
af tropisk klima. Mild, venlig og uden bitterhed. Nu er der
solskin hele året rundt!! En læskende øl med noter af tropiske
frugter, passionsfrugt og mango. En terrasse øl, som passer til
lette retter som lyst kød, fisk og skaldyr. Brug denne øl til en
anderledes og frisk velkomstdrik med modne danske jordbær
i. 
Producent: Midtfyns Bryghus
Type: Lys ale / 
Styrke: 5.3

Midtfyns Bryghus The Grim R.I.P.A - The Grim R. I. P. A. er
en sort rug IPA. En fusionsøl af 2 ekstreme stilarter, Imperial
Stout og Double IPA. Øllen er sort som døden og uhyggelig
bitter. Denne øl skræmmer enhver med sine onde kræfter.
Men dem som tør bide skeer med det uhyggelige vil finde The
Grim R. I. P. A. skræmmende god. Nyd den til skræmmende
gode chips eller snacks i uhyggelig godt selskab. Tør du? 
Producent: Midtfyns Bryghus
Type: IPA (India pale ale) / 
Styrke: 9

Midtfyns Bryghus Wheat - Midtfyns Wheat er en frisk,
utraditionel, engelskinspireret øl med en smag af honning,
hindbær og lime. Midtfyns Wheat er brygget på hvedemalt,
Maris Otter Pale malt og Crystal malt. Serveres til en let
forret, til fisk eller eventuelt som en velkomstdrink med en frisk
skive lime. Serveringstemperatur 5-8 grader. 
Producent: Midtfyns Bryghus
Type: Hvedeøl / 
Styrke: 5.6

Midtfyns Bryghus Wit - En belgisk inspireret lysgylden øl,
med kridhvidt skum. Altid frisk og krydret med appelsinskal,
korianderfrø og sort peber. Serveres til fisk og fjerkræ.
Velegnet som frisk aperitif på terrassen. Serveringstemperatur
6-8 grader. 
Producent: Midtfyns Bryghus
Type: Specialøl / Andre tilsætninger
Styrke: 6.2

D-11 Dansk Mjød
I udkanten af Billund blot et stenkast fra den vidstrakte jyske hede ligger Dansk Mjød. Et traditionsrig
bryggeri, der siden 1994 har brygget mjød med afsæt i gamle opskrifter og med et kompromisløs fokus på
kvalitet og råvarer. Det er de endeløse historier og myter om mjød, der har inspireret, men stadig også
inspirerer Dansk Mjød til at skabe produkter, der kombinerer det ældgamle bryghåndværk og traditionerne
med et moderne blik for kvalitet og smag. On the outskirts of Billund, just a stone’s throw from the expansive
Jutland heaths, lays Dansk Mjød. A traditional brewery which has brewed mead since 1994 on the basis of
old recipes and with an uncompromising focus on quality and ingredients. It is the endless stories and myths
about mead, which still inspire Dansk Mjød to create products that combine the ancient brew craft and
tradition with a modern eye for quality and taste.



Dansk Mjød Klapøjster Mjød - Denne mjød indeholder
honning, vand og krydderier. Derudover tilsættes brændevin,
som forøger alkoholprocenten til 21,8 %. Det er en gammel
skik at blande mjød og brændevin – det giver en skøn sød
mjød med en eftersmag af snaps. God til ostebordet eller til
frokostbordet, hvor man kan spæde den lidt op, hvis den er for
stærk. Der kan forekomme bundfald, da der ikke anvendes
tilsætningsstoffer. 
Producent: Dansk Mjød
Type: / 
Styrke: 21.8

Dansk Mjød Fadlagret - For at skabe denne mjød har vi
kombineret den traditionelle bryg med forskellige krydderier.
Foruden farven tilfører dette mjøden en krydret, aromatisk og
floral eftersmag. Denne mjød er desuden lagret på fransk
egetræ i minimum 6 måneder. 
Producent: Dansk Mjød
Type: / 
Styrke: 19

Dansk Mjød Gl. Dansk Mjød - Denne mjød indeholder
honning, vand og ingefær og er baseret på en dansk opskrift
fra 1700-tallet. Smagen er krydret, lidt som en sherry. Den kan
anvendes som både velkomstdrink og dessertvin. Der kan
forekomme bundfald, da der ikke anvendes tilsætningsstoffer. 
Producent: Dansk Mjød
Type: / 
Styrke: 19

Dansk Mjød Jule Mjød - Jule Mjød er brygget på honning og
æble med en let krydret smag af kanel.  Denne udmærker sig
ved at kunne drikkes få måneder gammel, men bliver samtidig
kun bedre, jo ældre den bliver. Jule Mjød er en rigtig god
dessertvin og egner sig til alle slags desserter – også til oste. 
Producent: Dansk Mjød
Type: / 
Styrke: 14.8

Dansk Mjød Jydemjød - Dansk Mjød Jyde Mjød 20,6 %
Denne mjød indeholder honning tilsat humle. Derudover
tilsættes Riga Balzam, som forøger alkoholprocenten til 20,6.
Riga Balzam er i sig selv en dejlig bitter på 45,0 %, som er
meget krydret. Når den blandes med mjød bliver resultatet en
dejlig halvbitter, krydret mjød. Bør drikkes som en bitter. Der
kan forekomme bundfald, da der ikke anvendes
tilsætningsstoffer. ——- Jyde Mead 20,6 % Jyde mead is our
most seasoned mead. We have combined mead sweetness
and deep with Riga Balsams aromatic and spiced profile. A
stronger mead with nuances from the 24 different herbs in
Riga Balsam. Among them: birch buds, valerian, mint, garden –
wormwood, kalmusrod and blueberries. Content: Honey added
hoops and Riga Balzam, increases the alc. from 19% to 20,8%
        
Producent: Dansk Mjød
Type: / 
Styrke: 20.6

Dansk Mjød Midgårds Øl - Dette er en fusion mellem en lys
pilsnerøl fra Ørbæk bryggeri og Gl. Dansk Mjød. Resultatet er
en sød øl, der har en god balance mellem bitterhed, sødme,
frugtighed og syre. Øllens humle giver – i samspil med
mjødens honning – sødme og friskhed med smag af ingefær.
En fyldig og let krydret øl.   
Producent: Dansk Mjød
Type: / 
Styrke: 9.4

Dansk Mjød Old Danish Beer - Old Danish Beer er brygget
af mørke og fyldige malttyper som bl. a. Wiener og Münchner
malt, udvalgte humletyper og det gode vand fra Ørbæk tilsat
Gl. Dansk Mjød. Med en opskrift daterende tilbage til 1700-
tallet, har denne øl en nærmest vinøs fylde og kompleksitet. En
god kraftig og fyldig øl med sødme fra mjødens honning.   
Producent: Dansk Mjød
Type: / 
Styrke: 10.1

Dansk Mjød Skjalde Mjød - Denne mjød indeholder honning
tilsat humle og mjødurt. Det er den mildeste form for mjød,
hvor det er honningsmagen, der dominerer. Smager dejlig som
velkomstdrink eller dessertvin. Der kan forekomme bundfald,
da der ikke anvendes tilsætningsstoffer. 
Producent: Dansk Mjød
Type: / 
Styrke: 14.8

Dansk Mjød The Honey Distillery - Duft af lyng, salvie og
lavendel samt agurk og våd kalk. Varmende fornemmelse i
munden ledsaget af diskret sødme og honningnuancer. Rund
og fyldig for en hvid spiritus. Krydret afslutning med smag af
sød anis og Kongen af Danmark bolsjer. Nydes on the rocks
eller shaket med tør vermouth. Også glimrende med tonic,
isterninger, agurkeskive og lavendelblomst 
Producent: Dansk Mjød
Type: / 
Styrke: 40

Dansk Mjød Viking Blod - Denne mjød indeholder honning
tilsat humle og hibiscus, vand og krydderier. Den har en smag,
der er krydret som madeira. Den er særdeles velegnet som
velkomstdrink og dessertvin, men den kan også anvendes som
marinade. Der kan forekomme bundfald, da der ikke anvendes
tilsætningsstoffer. 
Producent: Dansk Mjød
Type: / 
Styrke: 19



Dansk Mjød Vikingernes Mjød - Denne mjød indeholder
honning tilsat humle, vand og krydderier. Den har mjødens
sødme og er krydret som en hvid portvin, hvilket gør den mild
og rund. Den er særdeles anvendelig som dessertvin. Der kan
forekomme bundfald, da der ikke anvendes tilsætningsstoffer. 
Producent: Dansk Mjød
Type: / 
Styrke: 19

D-11 Ultra - varm øl med flødeskum
Brasserie d´Ecaussinnes Ultra tidligere kaldt Ultraprès er destilleret på en mørk belgisk øl fra bryggeriet
Brasserie d´Ecaussinnes i Belgien. Bryggeriet startede sin produktion i 1897 med øllen Ultra Amber,
hovedsageligt til de lokale i Ecaussinnes. I 1970 flyttede det daværende bryggeri 30 km væk til en
nærliggende by, hvor vandets anderledes karakter slet ikke kunne få øllet til at smage på samme måde. Det
fik brygmesteren 2 år senere til at opgive, at få den samme gode smag frem, og han lukkede bryggeriet. I dagI
1999 genopbygger brygger Hugues og Isabel Van Poucke bryggeriet i en gammel idyllisk landejendom nær
det oprindelige bryghus i Ecaussinnes. Med brugt udstyr fra Tjekkiet og viden om de gamle traditioner
genskaber Hugues og Isabel den oprindelige øl fra svunden tid – Ultra Amber. Siden er flere fantastiske øl
kommet til, og i dag tilbydes et alsidigt udvalg af belgisk øl under navnet Ultra. Varm øl med flødeskum!
Danmark har taget Ultra til sig og givet den sit eget navn: Varm øl med flødeskum!Det er en utrolig lækker
oplevelse, der året rundt fungerer som et godt alternativ til irsk kaffe. Den stærke og sødmefyldte drik bør
nydes langsomt gennem den kolde flødeskumVi advarer – Ultra er vanedannende. Tilbyd dine gæster en unik
oplevelse, næste gang I mødes. Vi lover det bliver et hit!

Ultra - varm øl med flødeskum - Ultra er en prisvindende
specialøl fra et lille lokalt belgisk bryggeri. Danmark har taget
Ultra til sig og givet den sit eget navn: Varm øl med flødeskum!
Det er en utrolig lækker oplevelse, der året rundt fungerer som
et godt alternativ til irsk kaffe. Vi advarer – Ultra er
vanedannende. Tilbyd dine gæster en unik oplevelse, næste
gang I mødes. Vi lover det bliver et hit! Skruelåg sikrer, at
flasken kan opbevares i barskabet til næste gang I har lyst til
at forkæle jer selv. Køb en flaske med hjem fra DØE butik – 70
cl flaske. 
Producent: Ultra - varm øl med flødeskum
Type: / 
Styrke: 20

D-12 Madmedomtanke
Madmedomtanke leverer oplevelser i allerbedste klasse. Ikke nødvendigvis fint eller fornemt, men altid udsøgt
– også når der er mere end 7.000 gæster! Det er vores kendetegn, at levere det bedste i enhver kategori – fra
fish & chips til 3 slags tun. Alt er lavet fra bunden!

D-15 Herodes
Herodes er et ikke-kommercielt nanobryggeri, som har eksisteret siden 2010. Vi holder til i et gammelt
hyggeligt hus, i en lukket baggård på Amager. Stedet drives af ildsjæle som alle brænder for at brygge det
bedste øl. Da vi ikke er kommercielle, begrænses  vi ikke af at tænke på hvor høj en salgspris på øllet ville
blive. Det giver en frihed til at brygge øl som  begejstrer og øl som skal opfylde det simple mål, at være bedre,
eller minimum på niveau med det bedste der findes på hylderne i daglig handel.   Vores udstyr er af høj
kvalitet med kapacitet til 200L pr. batch. Vi deltager på ølfestival for at være en del af miljøet, og for at møde
de bedste kritikere, de Danske Ølentuesiaster.   

Amagerhylden - En lys ale med hyldeblomst fra Amager
Fælled Altid en god tørst slukker på en varm sommerdag og
knapt så sød som andre hyldeblomst øl. Gær Safale US-05
Alkohol 5,7% 
Producent: Herodes
Type: Belgisk ale / Bière de garde
Styrke: 5.7

Beach Saison - Saison med havtorn fra Vallensbæk strand.
Knastør med god fylde og tydelig Brettanomyces. Gæret på
American Farmhouse Ale gær, Belle Saison og Brett. ABV
7,5% 
Producent: Herodes
Type: Belgisk ale / Saison
Styrke: 7.5



Berliner Weisse - Brygget med WLP630 tilsat lactobacillus,
rabarber & vanille. ABV 3,5% 
Producent: Herodes
Type: Syrlig øl / Berliner weisse
Styrke: 3.5

Black Kalua Stout - Dobbelt Mash Imperial Stout, med vanilje
og espressobønner & rom. Som forbillede for denne stout er
den sorte udgave af Kahlua, verdens bedste kaffelikør baseret
på rom. Vores fortolkning er en stout med tilpas restsødme og
med tydelige nuancer af kaffe, vanilje, og den tilsatte mørke
rom. En sort øl med et lækkert skum. I sig selv en lille dessert,
eller den perfekte afslutning på en god dag.   Ja hvorfor ikke…
erstatning for morgenkaffen. ABV 11,5%  OBS 5cl pr. polet
grundet begrænsede mængder. 
Producent: Herodes
Type: Stout/porter / Sweet stout
Styrke: 11.5

Bleghvede - En behagelig hvede øl som altid er god sommer
hygge øl Gær WLP 300 Alkohol 6,4 % 
Producent: Herodes
Type: Hvedeøl / Weizen/weissbeer
Styrke: 6.4

Chubby Monk - Mørk Belgisk Ale brygget på Abbey Ale gær
og rundhåndede mængder Belgisk sirup. Med sine belgiske
toner forkæler den klostrets modne nonner. En kraftbombe,
som den største buttede munk du kan forestille dig. ABV  10% 
Producent: Herodes
Type: Belgisk ale / Mørk stærk belgisk ale
Styrke: 10

Herodes Barley Wine - En kompleks øl med 7 forskellige
malttyper samt rosiner som smagsgiver. En øl med stor rest
sødme og knap så stærk som en klassisk Barley Wine. Gær
WLP090, WLP715, WLP007 Alkohol 9 % 
Producent: Herodes
Type: Stærk øl / Amerikansk barley wine
Styrke: 9

Herodes Påske - Rester af årets påskebryg Fyldig med
masser af maltsmag og sødme samt en snert af humle Gær
WLP001 California Ale Alkohol 8,5 % 
Producent: Herodes
Type: Mørk ale / Engelsk brown ale
Styrke: 8.5

Herreværelset - En “tør humlet” Kaffe/Rom Stout med luksus
kaffebønner tilsat i 3 uger efter gæring og tilsat 1,5 % rom. En
god øl efter maden i herreværelset. Gær Safale T-58 Alkohol
7,4 % 
Producent: Herodes
Type: Stout/porter / Sweet stout
Styrke: 7.4

It takes three to Tonka - Double Mash Imperial Stout. En
anden udgave af sidste års ”It takes to to Tonka”. Denne
udgave har udover Tonka bønner også fået tilsat Toffee
karamel og egechips der har trukket i boubon whiskey. ABV
9.7 % IBU 90 EBC 171 OG 1134 FG 1060 – OBS 5 cl pr polet
pga begrænset mængde. 
Producent: Herodes
Type: Stout/porter / Sweet stout
Styrke: 9.7

Monster Mega Heavy Metal - Tørhumlet IPA med rigelige
mængder Citra, Simcoe og Lemondrop humle. ABV 7.2%  IBU
67  EBC 15 
Producent: Herodes
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 7.2

Orange Tommy - Klon af  Grimbergen Ambreé Amber ale
med masser smag og kraft og stor fylde i smagen.   Gær MJ
M31 Belgian Tripel   Alkohol 9,7 % 
Producent: Herodes
Type: Belgisk ale / Belgisk Dubbel/Bruin
Styrke: 9.7

Polipa - En klassisk IPA med stor fylde. Har både bitterhed og
sødme. Der er tørhumlet med frisk Polaris humle fra Hallertau
2018 samt Amarillo 2017 Gær WLP090 San Diego Super
Alkohol: 9,5 % 
Producent: Herodes
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 9.5

Spicy Dragon - En diskret humlet ale tilsat urte te
indeholdende blandt andet  lakridsrod, mint, røde peberkorn,
chili og ingefær. En krydret oplevelse med lidt power af chili i
eftersmagen. Gær WLP002 Alkohol 5,8 % 
Producent: Herodes
Type: Specialøl / Krydret øl
Styrke: 5.8

Tintin - En mørk og stærk ale uden det er en klosterøl. Rund
og fyldig med en diskret sødme som Søster Thereza. Gær
Imperial B84 Alkohol 8,3 % 
Producent: Herodes
Type: Belgisk ale / Mørk stærk belgisk ale
Styrke: 8.3



D-16 Bryghuset Møn
Siden etableringen af Bryghuset Møn i 2005, har vi med smuk udsigt over Stege Nor, i Klintekongens land,
brygget øl efter gode bryggertraditioner. Her er hver dag en livlig aktivitet for at brygge de ædle gyldne dråber.
Fra markerne lige omkring os er byggen til vores malt høstet. Malten er grundstenen i enhver øl, og vores
dygtige bryggere udfører med stor respekt deres håndværk, så kornet, sammen med god humle, forvandles
til godt øl til glæde for alle øldrikkere. Hele processen fra korn til færdigt produkt sker i bryggeriet. Vi har ikke
aftaler med andre bryggerier om at hjælpe os med brygning eller tapning, og du kan derfor regne med at øl fra
Bryghuset Møn, er brygget og tappet lokalt med hjælp fra gode lokale medarbejdere. Hos os er det simple
ingredienser der anvendes til vores produkter. Alt hvad vi bruger er naturligt, uanset om du nyder en øl, saft
eller sodavand. Alle vores sodavand og safter er økologiske, og også blandt vores øl kan du finde økologiske
varianter. I den skønne natur ude imellem Møns Klint og Liselund henter vi vores vand. Møn Vand siver
langsomt igennem tykke lag af kridt, som i millioner af år er aflejret og fungerer som naturens vandfilter. Det
gør vandet dejlig blødt og behageligt. Nyd Møn Vand helt naturlig eller med blid brus.

D-20 Musicon Mikrobryggeri
Musicon Mikrobryggeri er beliggende i Roskilde på den kreative bydel Musicon. Bryglinjen er 600 liter, og det
giver en årlig kapacitet på omtrent 90.000 liter. I forbindelse med bryggeriet ligger også en ølbar med 14 haner,
der serverer både egne øl og gæsteøl fra andre bryggerier. Musicon Mikrobryggeri har en ambition om at
udfordre ølstilene, levere kvalitetsøl og være Roskildes eget bryggeri. Følg med i vores mange events på
Facebook og følg os på Instagram.

Der Berliner - Blåbær - Sur øl efter det berlinske forbillede,
og i denne version er den podet med store mængder lækre
blåbær. Let i alkohol, men markant i smagen. En favorit for de,
der både kan lide cider, øl og blåbær. 
Producent: Musicon Mikrobryggeri
Type: Syrlig øl / Berliner weisse
Styrke: 3.8

Der Berliner - Hindbær - Hårdt pumpet med både det søde
og sure. Kilovis af solpumpede hindbær er gået i brygget her
for at give den flotte røde krop og den friske profil, som denne
version af vores Berliner Weisse. 
Producent: Musicon Mikrobryggeri
Type: Syrlig øl / Berliner weisse
Styrke: 3.8

Djaevel - Sød og fyldig med en mørk krop. Den nye stout taler
til de mørke ølhjerter derude. Fjerne noter af whiskey ledsager
den fede malt, og er en lækkerbidsken for enhver stout-elsker.
Producent: Musicon Mikrobryggeri
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 8

Eksen - Endelig en chance for at få en god oplevelse med en
eks. Vores double IPA har mere af det hele. Der er en fyldig
krop med masser af malt og der er humler i både næse og på
tungen. Bombastisk og lækker. 
Producent: Musicon Mikrobryggeri
Type: IPA (India pale ale) / Imperial IPA
Styrke: 7.2

Gamle Dreng - Denne porter har ligget to år på tank inden den
fik sin endelige fermentering med vildgæren Brett – Gæren har
taget resten af sødmen og givet den en frugtig, vinøs og syrlig
stil. Bagest i smagsregistret er de brændte noter fra de mørke
malte. En oplevelse ud over det sædvanlige. 
Producent: Musicon Mikrobryggeri
Type: Stout/porter / Dry stout
Styrke: 5

Hop Bock - En traditionel undergæret bock med utraditionelle
frugtige noter. Den maltede og søde smag er blevet tørhumlet
med Amarillo for at give et friskt twist til den fyldige bock.
Påskelammet har aldrig været i bedre selskab med denne
mørke fyldige nye stil. 
Producent: Musicon Mikrobryggeri
Type: Bock / Doppelbock
Styrke: 7.8

Iron Sky - Iron Sky er mørk som natten, og bryster sig af
imponerende 14%. Alle elementer i denne øl peger mod en
solid stout med dyb kompleksitet. Der er enkelte noter af fad
og vanilje, som summerer op til en solid og interessant øl. 
Producent: Musicon Mikrobryggeri
Type: Stout/porter / Moderne stout og porter
Styrke: 14

Jokeren - Opdateret version med højere alkohol og endnu
mere eksotisk smag. Fuldt skrald på humlerne og ligner
morgenjuice. Det moderne valg og et must for enhver humle-
elsker. Med sin flotte orange-gule krop står denne øl helt
massiv i glasset og leverer et eksotisk glas øl med en moderne
kant. 
Producent: Musicon Mikrobryggeri
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 6



Rød Løber - Fyldig malt, noget sødme og florale humler. Som
det meste andet fra USA, så fylder denne øl mere end
gennemsnittet. Både malten er mere rund, og humlerne er
friske og blomstrede. Sammen med et kælent blødt skum, så
er denne øl en rigtig crowd pleaser, der gerne både vil op i og
ud af glasset. 
Producent: Musicon Mikrobryggeri
Type: Lys ale / Amerikansk pale ale
Styrke: 5.6

Roskilde Weisse - Frisk, lækker og sprudlende. Roskilde
Weisse er en optimeret klassisk weissbier, som vi alle kender
den. Den er bare endnu mere frugtig, belgisk og med masser
af banan i både næse og smag. 
Producent: Musicon Mikrobryggeri
Type: Hvedeøl / Weizen/weissbeer
Styrke: 5

D-21 Taybeh Breweries
Midt på Vestbredden ligger det eneste bryggeri i Palæstina. Bryggeriet er et mindre men professionelt
familieejet bryggeri. Det blev bygget og åbnet i forlængelse af Oslo-aftalen i 1994.

E-01 Lund Teknik
Alt til haandbryggeren og mikrobryggeriet! Lund Teknik har gennem mange år leveret udstyr og råvarer til
haandbryggere i ind- og udland. Sortimentet udvides løbende til den mere professionelle brygger og i
særdeleshed til mikrobryggerier. Hvad enten man er haandbrygger, professionel brygger eller blot har
interesse for haandbrygget øl, er denne stand absolut et besøg værd.

E-03 Christiania Bryg
I anledning af Christianias 39 års fødselsdag i 2010, konstruerede øl-klubben Sirius til lejligheden et fritfalds-
bryggeri, hvor man lod tyngdekraften flytte urten fra kedel til kedel. Dette var metoden man benyttede i gamle
dage, hvor man ikke havde moderne pumper til at flytte de store mængder væske. Super Nova pilsneren blev
udviklet af brygger Kenn Hauge i samarbejde med Brygmester Jan Paul i august 2010. Vi er løbende i gang
med at udvikle nye øl typer, og en gang om året kommer der et ny prøvebryg til verden. Dette prøvebryg bliver
prøvesmagt og serveret til Christianias fødselsdag, der muligvis osse bliver lanceret som vores nye øl.

Green Galaxy - Hampe Ale - Green Galaxy er en kosmisk
hvirvel af hamp, humle og grønne tanker som lyser op i det
omgivende mørke. Lidt lige som Christiania.   En galaktisk
balance mellem en dyb, krydret fylde og en udpræget grøn
duft vil sætte din verden i sving.  Overgæret. 
Producent: Christiania Bryg
Type: Specialøl / Andre tilsætninger
Styrke: 5

Stardust - Ren Hampe øl - Det er en ren hampe øl, som er
lavet på malt, vand , gær og hamp. 
Producent: Christiania Bryg
Type: Specialøl / Andre tilsætninger
Styrke: 4.6

Super Nova - En berusende eksplosion af smag.
Legemliggjort som en velhumlet pilsner med en kosmisk
friskhed drevet af varmen på Christiania.   I det gyldne kraftfelt
fornemmes en antydning af kærlighed. Ikke mærkeligt
at Super Nova skaber forudsætning for nyt liv og ny
begyndelse. 
Producent: Christiania Bryg
Type: Specialøl / Andre tilsætninger
Styrke: 4.6

E-04 Skovlyst Production
Skovlysts øl er inspireret af naturen og skovene. Det er her Skovlysts brygmester finder idéerne og
inspirationen til udvikling af Skovlysts mange spændende øltyper. Skovlysts flaskeøl brygges i samarbejde
med førende specialøls bryggerier i EU.

Ahornbryg - Fyldig og mørkgylden bock type. Store mængder
karamelmalt og ahornsirup giver denne øl en fantastisk rund og
let sødlig, maltet karakter 
Producent: Skovlyst Production
Type: Bock / Bock
Styrke: 5.5

Birkebryg - Lysgylden pilsner eftergæret på birkesirup. Fyldig
maltkarakter, blid bitterhed, samt krydret og blomstret
humleduft fra den klassiske tjekkiske Saaz humle. 
Producent: Skovlyst Production
Type: Lys lager / Tjekkisk pilsner
Styrke: 5



Bøgebryg - Kraftfuld mørk ale brygget med bøgetræsrøget
malt. Røgmalten giver øllet en smule fadlagret og træagtig
aroma. En herlig citrussaroma fra cascade humlen giver øllet
en fin bitterhed. 
Producent: Skovlyst Production
Type: Mørk ale / Engelsk brown ale
Styrke: 5.5

Egebryg - Ravgylden lagerøl med en delikat fadlagret karakter
fra de let ristede egespåner vi bruger i brygprocessen. Frisk
fylde og bitterhed, samt afdæmpede toner af vanilje og malt.   
Producent: Skovlyst Production
Type: Lys lager / International lager
Styrke: 5.2

Enebærbryg ØKO - Denne mørkgyldne lager emmer af skov
og natur. Med sin fine maltsødme, runde bitterhed samt aroma
af enebær og sandeltræ, opnås netop denne ekstra karakter. 
Producent: Skovlyst Production
Type: Lys lager / International lager
Styrke: 5

Humlebryg ØKO - En kraftfuld IPA. Med sin kraftfulde og
selvsikre humlesmag af citrus, fyr, urter og blomster, er denne
IPA øl en sand vinder blandt folk med hang til humle. 
Producent: Skovlyst Production
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 7

Hyldebryg ØKO - Dejlig ale tilsat hyldeblomst der gør øllet
meget friskt med en herlig duft. 
Producent: Skovlyst Production
Type: Lys ale / Amerikansk pale ale
Styrke: 4.7

India Pale Ale - Gylden Ale med tydelig humlearoma af citrus
og blomster, samt en forfriskende bitterhed fra udvalgte
humlesorter. 
Producent: Skovlyst Production
Type: IPA (India pale ale) / Amerikansk IPA
Styrke: 5.5

Nældebryg - Mørk, fyldig og robust øl, tilsat byg, hvede – og
rugmalt, samt havre. Frisk og frugtagtig aroma som står i fin
kontrast til den markante lakridskarakter. Tilsat skovens
brændenælder for at give en blød og rund karakter. 
Producent: Skovlyst Production
Type: Stout/porter / Oatmeal stout
Styrke: 5.5

Stag Brew Barley Wine - Barley Wine er en imponerende og
vidunderlig øl oplevelse. Øllet er så stærkt, at det
smagsmæssigt næsten glider ind i vinens verden. Fin bitterhed
fra humlen, en behagelig maltet sødme og forfriskende bobler
øldrikkere sætter pris på.   
Producent: Skovlyst Production
Type: Stærk øl / Amerikansk barley wine
Styrke: 12

Valnøddebryg ØKO - Mørkgylden ale med grøn valnød der
giver en rund og fyldig karakter til øllet. 
Producent: Skovlyst Production
Type: Mørk ale / Amerikansk brown ale
Styrke: 5.2

WOLF Epic Blonde - Blonde ale. Den stærke alkohol bringer
den over i vinens verden og da den er lagret på amerikanske
egespåner, giver dette også en let vanilje aroma til øllet 
Producent: Skovlyst Production
Type: Specialøl / Trælagret øl
Styrke: 12

E-05 Hancock Bryggerierne
Vi brygger det bedste øl – til dig der kan smage forskel! ??Kvalitet frem for kvantitet Det er filosofien bag vore
produkter. Bl. a. derfor brygger vi stadig efter de gamle metoder. Vore produkter er alle brygget med den
dybeste respekt for de naturlige processer der ligger til grund for ølbrygning. Derfor tilsætter vi ikke industrielt
fremstillede enzymer m. v. for at hjælpe naturen på vej. Til alle produkter anvendes udelukkende dansk
produceret malt, ligesom verdens fineste og dyreste humle, den tjekkiske SAAZ, er den eneste humletype vi
anvender. SAAZ er iøvrigt blandt ølkendere rundt om i verden altid et tydeligt tegn på godt øl. Selv om det
idag bliver mere og mere almindeligt at anvende overgær, samt at gære og lagre ved høj temperatur i kort tid,
har vi valgt at fortsætte som hidtil. Bortset fra hvidtøl, gærer vore produkter med undergær ved lav
temperatur i lang tid, ligesom lagringen varer helt op til to år ved en temperatur lige over frysepunktet. Den
mængde øl der fremstilles i bryghuset er også den mængde der sidenhen tappes på flasker eller fadølstønder.
Vi bruger ikke HGB (High Gravity Brewing), en metode hvor man brygger og lagrer en kraftig øl, for lige inden
tapningen at tilsætte vand for at fortynde til den ønskede styrke og smag. Vi tilsætter ikke vand inden
tapningen. På trods af at ølafgiften beregnes udfra alkoholindholdet i det færdige produkt, har vi ikke sænket
styrken i vore produkter. Nedenfor kan du læse lidt om de forskellige øltyper vi brygger med god tid og faglig
stolthed.



Hancock Beer - Hancock Beer ?Alc. 6,3 %. 100% Saaz humle
Brygget med lidt mere af alt det gode. Derfor en god og fyldig
guldøl med karakteristisk pilsnerølssmag og afrundet
humlekarakter. Det tager mindst 75 dage at lave en Hancock
Beer. Hancock Beer fåes på 33 og 70 cl. flasker?. 
Producent: Hancock Bryggerierne
Type: Lys lager / Tysk pilsner
Styrke: 6.3

Hancock Black Lager - Hancock Black LagerAlc. 5,0 %.
100% Saaz humle Hancock Black Lager er som vore andre
mørke øl brygget med lagermalt. Dette giver i modsætning til
pilsnermalt en mørkere farve, samt en mere fyldig øl.   På
trods af den større fylde, er alkoholstyrken den samme som
vor pilsnerøl, Høker Bajer. Det tager mindst 90 dage at lave en
Hancock Black Lager. Hancock Black Lager fåes på 33 cl.
flasker, og som upasteuriseret fadøl på 15 og 30 ltr. fustager. 
Producent: Hancock Bryggerierne
Type: Mørk lager / Münchener dunkel
Styrke: 5

Høker Bajer - Høker Bajer ?Alc. 5,0 %. 100% Saaz humle
Dette er vor traditionelle pilsnerøl. Smagen er fyldigere end
andre traditionelle danske pilsnertyper, og Saaz humlen giver
en blød og afrundet smag. Det tager mindst 45 dage at lave en
Høker Bajer. Høker bajer fåes på 0,33 cl. flasker, og som
upasteuriseret fadøl på 15 ltr. og 30 ltr. fustager. 
Producent: Hancock Bryggerierne
Type: Lys lager / Tysk pilsner
Styrke: 5

Økologisk Pils - Økologisk Pils ?Vi brygger en økologisk
pilsnertype på 5,0% alc. Den er brygget på økologisk
pilsnermalt fra det tyske malteri Bestmalz, der blev grundlagt i
1798. Malteriet er i dag leverandør til bryggerier over hele
verden, og er certificeret som økologisk producent i både EU
og USA. Vores økologiske øl er brygget med økologisk Saaz
humle fra Tjekkiet, ligesom der til denne økologiske pilsner
bruges økologisk Tysk Halletauer humle til at give øllet en mere
markant bitterhed. Det tager minumum 75 dage at lave en
Økologisk Pilsner. Økologisk Pils fåes på 33 cl. flasker, og
som upasteuriseret fadøl på  fustager a 15 liter. 
Producent: Hancock Bryggerierne
Type: Lys lager / Tysk pilsner
Styrke: 5

Old Gambrinus Dark - Old Gambrinus Dark Alc. 9,5 %. 100%
Saaz humle Old Gambrinus Dark er brygget med lagermalt og
en speciel bryggemetode. Den er et glimrende alternativ til
rødvin, og kan med fordel lagres yderligere adskellige år,
hvorved smagen nærmer sig en god portvin. Det tager mindst
180 dage at lave en Old Gambrinus Dark. Old Gambrinus Dark
fåes på 33 cl. flasker, og som upasteuriseret fadøl på 
fustager a 15 eller 30 liter. 
Producent: Hancock Bryggerierne
Type: Bock / Doppelbock
Styrke: 9.5

Old Gambrinus Light - Old Gambrinus Light Alc. 9,6%. 100%
Saaz humle Old Gambrinus light er på trods af navnet en
meget fyldig og kraftig guldøl. Til brygningen bruges dobbelt så
meget pilsnermalt som til Høker. Det tager mindst 180 dage at
lave en Old Gambrinus Light. Old Gambrinus Light fåes på 33
cl. flaske. ? 
Producent: Hancock Bryggerierne
Type: Lys lager / Tysk pilsner
Styrke: 9.6

E-06 Baltic Craft Beers i EuroDeli.dk
BALTIC CRAFT BEERS IN EURODELI. DK invites you to join a thrilling  journey to undiscovered shores of
tastes and aromas of Baltic Beers. We will present over 50 Baltic Craft Beers, tell you a lot about traditional
styles, Baltic brewing history, will help you to choose the beers matching your taste best or just pleasantly
chat about thick foam in your glass.

Amber Lager Valmiermuiza - A sumptuous and popular
flavour where, offset by the sweetness of caramel, the
bitterness of hops quenches one’s thirst and refreshes. In
every sip, you can also taste the flowery minted notes of
buckwheat honey. 
Producent: Valmiermuiza
Type: Lys lager / International lager
Styrke: 5.2

E-07 Tullamore DEW
Du kender Tullamore D. E. W. som den originale whiskey til Irish Coffee, men vidste du at den også er den
perfekte partner til øl? Kom og prøv D. E. W. and a Brew med tre øl fra Randers Bryghus som er brygget på
gær fra Tullamore D. E. W. Prøv at nippe til en Tullamore D. E. W. mellem hver tår af øllet. Som den eneste
irske whiskey er Tullamore D. E. W. destilleret tre gange, lagret på tre forskelige typer fade og er en blend af
alle tre typer irsk whiskey. Det gør den exceptionelt blød, rund og sød, og det er netop sødmen, der
komplimenterer øllets bitre noter og skaber en intens smagsoplevelse.



American Pale Ale - Til de humle elskende øl drikkere har
Randers Bryghus’ to brygmestre lavet en APA med et twist.
Øllet er brygget efter klart Amerikansk forbillede, men opnår
en spændende kant da brygget er fermenteret på whisky gær
opformeret på Tullamores eget destilleri i Irland. Øllen er
meget aromatisk humlet, hvilket giver et friskt summeragtigt
smagsindtryk. Smagsbilledet afsluttes med noter af egetræ og
subtilt varmende alkohol der stammer fra fadlagringen på
brugte Tullamore whisky fade. Visuelt står øllen flot gylden
med et cremet vedvarende skum der opnås ved at tilsætte
havre sidst i mæskningen. Noter: Citrus, frugtnoter, afpassede
bitter noter, egetræ Stil: Amerikansk Farve: gylden – skum
cremet (pga. tilsat havre i mæskningen) Smag: Sent humlet
(for at få mere aroma og mindre bitterhed), høj kompleksitet. 
Producent: Randers Bryghus
Type: Lys ale / Amerikansk pale ale
Styrke: 5.1

Irish Red Ale - Midt i spektret af ale’s mellem den klassiske
Pale Ale og den ekstreme Double IPA findes genren; Red Ale
– de to brygmestre fra Randers Bryghus har brygget en
maltet, frugtig Irish Red Ale med klare frugt noter fra den
brede palette af tropiske humler. Brygget fremstår gylden rødt
med et cremet råhvidt skum der har masser af fylde og høj
viskositet grundet havren der er tilsat sidst i mæskningen.
Brygget har en stor malt krop og fylde med megen maltet
restsødme der skaber en inciterende kontrast til de komplekse
aroma humler. Øllet er på brygget på whisky gær opformeret
på Tullamores eget destilleri i Irland og fadlagret på brugte
egetræs whisky fade ligeledes fra Irland.        Noter: maltet,
frugt noter, egetær Stil: Irsk Farve: Amber red – knækket hvid
skum, cremet (pga. tilsat havre i mæskningen) Smag: Sød
maltet (mæsket ved høj temp for mere malt krop og sødme,
mere frugt fra malten) – Moderat humlet med tropiske humler. 
Producent: Randers Bryghus
Type: Specialøl / Trælagret øl
Styrke: 5.3

Smoked Porter - Brygmestrene fra Randers Bryghus har
designet en letløbende, næsten kulsort porter med en cremet
lys-brun skumkrone, der vedvarende hænger over brygget
grundet havren der er tilsat sidst i mæskningen. I brygget
bruges der hele 6 forskellige special malte, hvilket bidrager
med stor dybde og kompleksitet. Smagsindtrykket afrundes og
bindes sammen af diskrete røg-noter. Øllet er brygget på
whisky gær opformeret på Tullamores eget destilleri i Irland og
fadlagret på brugte egetræs whisky fade ligeledes fra Irland.
    Noter: maltet, kaffe, lakrids, chokolade, varmende touch af
alkohol, egetræ Stil: Engelsk Farve: klar-sort, med lys-brun
skumkrone Smag: Høj kompleksitet, sød maltet (mæsket ved
høj temp for mere malt krop og sødme), fyldig krop (fra
fadlagringen) – Let røget.    
Producent: Randers Bryghus
Type: Stout/porter / Porter
Styrke: 5.2

E-08 Københavns Oktoberfest
Der er fri entré alle dage. Øl og mad kan købes i teltet. Du kan også bestille vores tilbudspakke med: Mad, øl
og pladsreservering! Så sidder I på de bedste pladser. Find det rette outfit på  Lederhosen-Shop. net
Tyrolerfesten finder sted på Femøren, Amager strand med herlig Tyrolermusik og 1 liters øl, serveret af
barmfagre øljomfruer og gutter i lederhosen. Åben torsdag fra kl. 17 til 23, fredag fra kl. 17 til 24:00 – lørdage
fra kl. 14 til 24:00. Torsdag 19/9 har vi ekstra “Model servering og studenter aften”- med de flotteste Heidier
og specielt studentertilbud. Ægte tyroler musik hele aftenen, så find dine Lederhosen og din Dirndl frem. Kom
med og oplev den fantastiske stemning! TV Lorry var på besøg  (www. lorry. dk), der er bare sjovt til
Oktoberfesten.

E-09 Dansk Retursystem
Både forbrugere, bryggerier, butikker og private virksomheder bidrager til, at dåser og flasker kan bruges
igen. Det er takket være rigtig mange aktører, at det danske pantsystem er blandt verdens bedste, fordi de
fleste tomme flasker og dåser bliver brugt igen. Producenter, importører og bryggerier bidrager ved at sende
flasker og dåser på markedet, som kan bruges igen. Danskerne hjælper til ved at aflevere deres tomme
emballager tilbage frem for at smide dem ud. Butikker, kontorer, caféer, restauranter og lignede steder
medvirker, når de tager imod tomme dåser og flasker og opbevarer dem, indtil de bliver hentet af Dansk
Retursystem. Og Dansk Retursystem sørger for at emballagerne bliver sorteret og sendt videre til
specialiserede anlæg, der smelter flasker og dåser om, så der kan laves nye emballager af materialet.
Pantsystemet er et velsmurt tandhjul, som kører rundt, så dåser og flasker kan bruges igen og igen.




