ØL & SNAPS

FADØL FRA ROYAL

FLASKE ØL

SMALL BATCH

Økologisk pilsner eller økologisk classic

38/50/65
Lille/mellem/stor

HAVTORN
Klassisk Pale Ale med et tvist af lokalt dyrket havtornbær.
Let bitterhed og let syrlig på tungen med citrus aroma,
afsluttet med en lang eftersmag. 5,5%, ﬂaske 50 cl

65

GOLDEN ALE
Let drikkelig gyldenfarvet Ale med smag af korn og sommer.
Tilbageholdt bitterhed og let humlet eftersmag med vedvarende
hvidt skum. 4,5%, ﬂaske 50 cl

65

BROWN ALE
Klassisk Engelsk Brown Ale med beige vedvarende skum.
Smagen er ristet med noter af mørkt sukker og ristet kaffe.
Efterfulgt af sødme, karamel. Afsluttes med noter af lakrids.
5,5%, ﬂaske 50 cl

65

GOD SAMWITTIGHED
Let drikkelig lys sommer hvedeøl. Tilsat appelsin og koriander.
5,2% , ﬂaske 50 cl

65

Fælled, Amager Bryghus, Golden Ale 4,5%, 33 cl
Heineken 0,0%, 33 cl
Schiøtz, Gylden IPA 5,9%, 50 cl
Schiøtz, Bohemian Pils 5%, 50 cl
Schiøtz, Mørk Mumme 6,5%, 50 cl
Schiøtz, Anarkist, Christmas ale 6,2%, 50 cl
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OM SMALL BATCH
Et lille bryggeri i Rønne på Bornholm som brygger øl i
balance. Deres øl er ikke ﬁltreret og enestående hver
for sig.
Med fokus på grundighed, kærlighed og respekt for det
gode øl, er det med til at give dig en unik oplevelse.

40/65/85
SNAPS
BORNHOLM SNAPS
En snaps lavet på naturlige økologiske ingredienser,
bygget på stolte traditioner, tilsat et moderne strejf,
der pirrer nysgerrigheden og provokerer sanserne.
Vælg imellem:
Havtorn, dild / Figen / Blåbær, citron / Lakrids / Chili,
honning / Æble, vanilje / Lakrids / Hindbær, ingefær,
granatæble / Vanilje
NORD FRA RIE ULDAHL
En smagsoplevelse der komplimenterer det danske
frokostbord. Hertil er det lykkedes at lave snaps, som
er bløde og velsmagende. Der også nydes enten alene,
eller til desserten.
Vælg imellem:
Karamelliseret æble + egetræ / Bøgesnaps/ Akvavit

