Corona Extra

Corona Extra er importeret fra Mexico. Øllet er
gyldent i farven med hvid skumkrone. Smagen er
frisk og helt uden bitterhed - 4,5%

Flaske: 49 kr. 3 stk: 119 kr.

Hoegaarden

En overgæret flamsk hvedeøl tilsat tørret
appelsinskal og koriander. Duften er frisk og
frugtig med et mildt krydret strejf - 4,9%

25 cl.: 39 kr. 50 cl.: 62 kr.

Leffe

Som en tommelfingerregel går lyse og lette
øl godt til lyse lette retter, mens mørkere
og stærkere øl går godt til de tungere
retter. Friske øl med syrlighed går godt til
fisk, salater og lette retter, mens øl med
høj bitterhed er gode til fede og cremede
retter. Men ingen regel uden undtagelse, så
spørg gerne tjeneren til råds.

Cafe Obelix

Leffe Blonde har en fyldig, frugtig sødme med en
lav bitterhed. Leffe Brune er en flot kastanjebrun
klosterøl med en rund smag.

Flaske: 49 kr.

Angelo Poretti 4 Premium Lager

Angelo Poretti 4 Luppoli er en krystalklar gylden
og velbalanceret pilsner meden blød maltsødme
og en sprød efterbitterhed - 5,5%

Flaske: 49 kr.

Somersby Apple Cider

Engelsk inspireret cider, med dejlig duft af
sommeræbler og behagelig syre i eftersmagen 4,5%

1377

27,5 cl.: 49 kr. 3 stk: 119 kr.

Grøn Tuborg

Den har en mild og frisk smag, er middelfyldig og
livlig og har bitterhed i eftersmagen - 4,6%

Gæsteøllen

Gæsteøllen er til dig, som ikke er bange for at
bryde vanen. Til dig som er frisk på at prøve
noget nyt.

25 cl.: 36 kr. 50 cl.: 52 kr. Flaske: 35 kr. Kande: 129 kr.

Tuborg Classic

Danmarks første "Classic" har en ristet smag og
en letsødme. Den lyse farve krones af
elfenbensfarvet skum og duften er frisk - 4,6%

Lille: 39 kr. Stor: 62 kr.

Brooklyn East India Pale Ale

Brooklyn East India Pale Ale lanceredes i 1996.
Smagen er maltsødlig med en blød efterbitterhed
fulgt af velduftende humlearoma - 6,9%

25 cl.: 36 kr. 50 cl.: 52 kr. Kande: 129 kr.

Kronenbourg 1664

Smagen er blød, rund og fyldig og byder på en fin
balance mellem delikat maltsødme og afdæmpet
humlebitterhed - 5,0%

Tuborgs "Gyldne Dame" har fin, elegant
smagsbalance mellem tør fylde og livlighed. Den
er gylden og dufter af frugt og fennikel - 5,6%

Grimbergen

Grimbergen er en moderne belgisk klosterøl
med både lyse og mørke varianter. Bag det
genkendelige logo gemmer der sig en helt særlig
øl

Gl. Carlsberg Lager er en kastanjebrun lagerøl
med en velbalanceret sødme. Duften er rig på
noter af malt og sødlig karamel.

Flaske: 35 kr.

25 cl.: 39 kr. 40 cl.: 62 kr. Flaske: 49 kr.

Jacobsen India Pale Ale

Jacobsen India Pale Ale er en ravgylden IPA med
tæt cremet skum. Duften byder på noter af bark,
krydderurter og citrus - 6,6%

Flaske: 49 kr.

Kronenbourg 1664 Blanc

Kronenbourg 1664 Blanc lanceredes i 2006 og er
i dag en af Frankrigs mest populære hvedeøl 5,0%

33 cl.: 49 kr. 50 cl.: 62 kr. Flaske: 49 kr.

Erdinger

Erdinger Weissbier er velbalanceret og frisk med
rige frugtige noter. Erdinger Dunkel har smag og
duft af sød karamel.

Flaske: 39 kr.

Gl. Carlsberg Lager

Den mahognifarvede Jacobsen Brown Ale er
engelsk inspireret med en frugtig karakter, hvor
smagen er kompleks med ristede noter - 6,0%

Flaske: 49 kr.

25 cl.: 39 kr. 50 cl.: 62 kr. 5 stk 0,25: 125 kr.

Guld Tuborg

Jacobsen Brown Ale

25 cl.: 39 kr. 5 stk 0,25: 125 kr.

Carlsberg Elephant

Carlsberg Elephant er en stærk, vinøs og frugtig
øl med smag af æbler, karamel og en tør
bitterhed med strejf af egetræ og nødder -7,2%

30 cl.: 49 kr. 50 cl.: 62 kr. Flaske: 62 kr.

Læskedrikke

Flere varianter af læskedrik produkter - spørg
tjeneren om sortiment.

Flaske: 29 kr. Lille: 29 kr. Medium: 45 kr. Stor: 59 kr.

Flaske: 39 kr.

Nordic Gylden Bryg

Nordic Gylden Bryg af en gyldenfarvet
lavalkoholøl med et let perlende skum og med
0,5 % alkohol - 0,5%

Flaske: 35 kr.

