Fadøl

Konrad
Premium Lager
4,8%

Konrad Premium Pilsner øl 4,8 % - fadøl
Den fyldige karakter og den stærke
klassiske smag er kendetegnene for denne
premium lager. En dejlig øl, der passer til
mange specielle lejligheder. Tildelt flere
priser.

Konrad Classic 4,7 % - fadøl
Et mix af Konrad Dunkel og Konrad
Premium giver denne dejlig øl, der er i stil
med en classic.

Konrad Dunkel 4,4 % - fadøl
Denne dybe, mørke og fyldige sorte øl
imponerer med sin fine krydrede maltsmag
og sin milde smag. En rigtig sort perle.
Konrad
Dunkel

Thy Frokostpilsner 2,3 % - 50 cl
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.

30,50,-

Estrella Damm Daura 5,4 % - 33 cl
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!

30,50,-

König Ludwig Weissbier Hell 5,5 % - 50 cl
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.

40,60,-

4,4%

Brewdog Punk IPA 5,6 % - fadøl
Denne IPA 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.
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Refsvindinge Ale No. 16 5,7 % - fadøl
Denne danske ale er ved flere lejligheder
blevet kåret som den bedste danske øl. Det
er en mørk overgæret guldøl brygget på
vand, malt, humle og original engelsk gær.
Brugen af overgær giver øllet en meget
fyldig og frugtagtig eftersmag. Den perfekte
ledsager til et dansk frokostbord.

Sierra Nevada Pale Ale 5,6 % - 35,5 cl
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.

40,60,-

Thy Limfjords Porter 7,9 % - 33 cl
Limfjordsporteren er brygmester Peter
Klemmesens hjertebarn. Den endelige
formel på flydende perfektion indeholder
flere specialmalte såsom røgmalt og er
tilsat engelsk lakrids. Sammen giver det en
fuldendt og velafbalanceret Porter, som har
fået tilnavnet ”Øllets Gentleman”.

40,60,-

60,-

45,-

60,-

50,-

45,-

Flaskeøl
Ørbæk Økologisk Fynsk Forår 4,8 % - 33 cl
Fynsk Forår fra Ørbæk bryggeri er en
overgæret øl brygget med forbillede i de
engelske aletyper. Der er tilsat hyldeblomst,
som giver en frisk blomstersmag og en dejlig
fornemmelse af dansk forår og sommer. Den
har en frugtagtig bouquet og egner sig til lette
retter. Den er en sand nydelse på en varm
sommerdag. Denne økologiske øl bør nydes
let afkølet.

Brewdog Elvis Juice 6,5% - 33 cl
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.

45,-

50,-

Cider
Grøn Tuborg - 33 cl
Grøn Tuborg er en undergæret pilsner
brygget på pilsnermalt.
Pilsnermalt er en let, ristet, lys malttype, der
giver en mild og frisk smag.
Øllen er medium fyldig og livlig med en
afdæmpet bitterhed i eftersmagen.
Grøn Tuborg dufter af korn med
antydningen af citrus og svovl.
I glasset står Grøn Tuborg farvemæssigt
gylden til strågul med hvidt skum.

30,-

Magners Original 4,5% - 33 cl
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.

45,-

