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Carlsberg Pilsner 4.6%

Stor

Kande

42 kr. 57 kr. 155 kr.

En harmonisk balance mellem bitterhed og æble. En smuk lysgylden øl med duft af fyrretræ og
hasselnød - næsten som duften af Danmark.

Grøn Tuborg 4.6%

42 kr. 57 kr. 155 kr.

Danmarks første pilsner. Smagen er mild og frisk med en let efterbitterhed. Den er gylden med
hvidt skum med duft af blomster og korn.

Tuborg Classic 4.6%

42 kr. 57 kr. 155 kr.

Danmarks første "Classic" har en ristet smag og en let sødme. Den lyse farve krones af
elfenbensfarvet skum, og duften er frisk.

Kronenbourg 1664 Blanc 5%

50 kr. 67 kr.

Hvedeøl med en frisk og syrlig duft. Øllen giver en blød, cremet mundfylde med både
elementer af syrlighed og sødme uden bitterhed.
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Grimbergen Double Ambrée 6.5%

50 kr. 67 kr.

Belgisk klosterøl med en indledende sødme og en passende bitterhed. Smagen er blød og rund
med en let brændt eftersmag.

Grimbergen Blonde 6.7%

50 kr. 67 kr.

EV

Øllen byder på en rund sødme fulgt af en mild, behagelig bitterhed, der giver en elegant
balance. Fylden er rund, frisk og læskende.

Jacobsen Brown Ale 6%

50 kr. 67 kr.

PR

Kastanjebrun øl med ristet og stenfrugtig duft med aroma fra chokolade. Smagen er
velbalanceret mellem karamelsødme og maltbitterhed.

Jacobsen Yakima IPA 6.5%

50 kr. 67 kr.

Frisk fylde med et godt snerpende bid af humle og en god lang efterbitterhed. Øllen dufter af
eksotiske, friske tropiske frugter.

Brooklyn East India Pale Ale 6.9%

50 kr. 57 kr.

Brooklyn East IPA har en frugtig duft med noter af hyld og citrus. Smagen har en smule sødme
efterfulgt af en efterbitterhed.

Sæsonens øl
Skifter flere gange om året og er tilpasset sæsonen. Prøv den hvis du er nysgerrig på noget nyt
og unikt. Spørg din tjener for mere information.

Cider
33cl

Somersby Apple 4.5%

3 stk

49 kr. 119 kr.

En engelsk inspireret cider med en dejlig duft af sommeræbler. Smagen er forfriskende med
æble og afsluttes med en behagelig syre.

Flaskeøl
Flaske 5x Flaske

Carlsberg Pilsner 4.6%

39 kr.

125 kr.

En harmonisk balance mellem bitterhed og æble. En smuk lysgylden øl med duft af fyrretræ og
hasselnød - næsten som duften af Danmark.

Grøn Tuborg 4.6%

39 kr.

125 kr.

Danmarks første pilsner. Smagen er mild og frisk med en let efterbitterhed. Den er gylden med
hvidt skum med duft af blomster og korn.

Guld Tuborg 5.6%

44 kr.

Tuborgs "Gyldne Dame" har en fin, elegant smagsbalance mellem tør fylde og livlighed. Den er
gylden og dufter af frugt og fennikel.

Gamle Carlsberg Porter 8.2%

44 kr.

Smagen er sødmefuld med en snert af tør efterbitterhed. Duften er kraftig med noter af
lakridsrod, kaffe og bitter chokolade.

Grimbergen Belgian Pale Ale 5.5%

55 kr.

Grimbergen Blanche 6%
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Dufter af malt med strejf af tropisk frugt og citrus fra den anvendte humle. Smagen er
velbalanceret og med mindre sødme.

55 kr.

Grimbergen Blanche er en forfriskende hvedeøl af belgisk type. Øllen byder på en frisk, syrlig
sødme med en livlig, perlende mundfylde.
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Grimbergen Rouge 6.0%

55 kr.

Grimbergen Rouge er en forfriskende, frugtig og sød belgisk ale helt uden bitterhed – perfekt
til ikke-øldrikkere og afvisere af bitre specialøl

55 kr.
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Brooklyn Defender IPA 5.5%

En West Coast IPA, der rummer en juiceagtig frugtighed med elementer af fyrrenåle og harpiks
efterfulgt af en tør bitterhed.

Alkoholfri øl

Flaske

Brooklyn Special Effects 0,4%

55 kr.

Brooklyn Special Effects er læskende med stor humlekarakter og eftersmag. Alkoholfri specialøl
perfekt til dig, der elsker duften af humle.

Carlsberg Nordic Gylden Bryg 0.5%

39 kr.

Nordic Gylden Bryg er en klar, alkoholfri pilsnerøl med en fint balanceret smag. Duften er frisk
og mild med noter af aromahumle.
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