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Lavet med omhu og omtanke af de bedste øko-
logiske råvarer. Den har en frisk og velafbalan-
ceret smag. Royal Økologisk Pilsner er en anelse 
mørkere i farven og efterlader et flot og fyldigt 
skum.

ALK: 4,8%
Pilsner

 
IBU: 19
EBC: 11

40 cl 65,-   60 cl 85,-

ROYAL ØKOLOGISK PILSNER

Brygget i Danmark med økologisk karamelmalt 
og mørkristet malt. Det giver en ægte all malt 
classic på 4,8% alk. med en flot brun farve, ly-
sebrunt skum og en fyldig smag. Præcis som 
classic-elskere foretrækker det.

ALK: 4,8%
Pilsner

 
IBU: 19
EBC: 23

40 cl 65,-   60 cl 85,-

ROYAL ØKOLOGISK CLASSIC

Ægte belgisk klosterøl med historie helt tilba-
ge til år 1074. Affligem Double er en øl med et 
silkeagtigt skumhoved, der frigiver smukke 
humlearomaer og noter af banan. En kompleks 
smagskombination der bevæger sig fra anis og 
lakrids over i en blødere karamelsmag.

ALK: 6,8%
Double

 
IBU: 21
EBC: 65

85,-

AFFLIGEM DOUBLE

Med så mange spændende øl at vælge imellem 
kan det være svært kun at vælge én. Prøv derfor 
vores Ølbræt, hvor du får serveret 3 forskelli-
ge øl. Så kan du nyde en frisk Royal Økologisk 
Pilsner, Royal  Økologisk Classic og en Affligem 
Double.  Samt lidt nødder.

 

95,-

ØLBRÆTNyhed

Fås i mere end 170 lande og er dermed det mest 
internationale ølmærke af alle. Karakteristisk 
for Heineken er en frisk og frugtagtig aroma, 
der stammer fra gæren, og en behagelig, ikke 
for voldsom bitterhed, der gør Heineken nem at 
drikke.

ALK: 4,6%
Pilsner
33 cl
 
IBU: 18,5
EBC: 7

55,-

HEINEKEN

En forfriskende, alkoholfri pilsner med fokus på 
den gode smag. Til alle der gerne vil nyde en god 
pilsner, men ikke ønsker effekten af alkohol.

ALK: 0,0%
Alkoholfri
33 cl
 
IBU: 16
EBC: 7

55,-

HEINEKEN 0,0%

Dronninglund Classic øl er navnet på en ny speci-
al-øl. Øllen er brygget på Thisted Bryghus, og er 
flere gange blevet vurderet til Danmarks Bedste 
Classic øl.

33 cl
 

58,-

DRONNINGLUND CLASSIC 4,6%

Målet var at fremstille den ultimative pilsner. 
Inspirationen er, som Sazzer og Kazbek humlen 
og den gulvmaltede pilsnermalt, hentet i Plzen. 
Herudover indgår der tre andre malte og et strejf 
af æble og kvæde. Typisk Schiøtz.

ALK: 5%
Pilsner
50 cl
 
IBU: 25
EBC: 10

85,-

SCHIØTZ BOHEMIAN PILS

BRYGGET I DANMARK
NATURLIGVIS

Royal Økologisk er en serie af økologiske øl til den kvalitets- 
og miljøbevidste forbruger. De økologiske råvarer er 
dyrket efter et specifikt landbrugsprincip – f.eks. uden 
brug af pesticider. Royal Økologisk er kendetegnet ved at 
være “all malt”, dvs. at sukkeret til alkoholen udelukkende 
kommer fra malt og ikke fra sukker, majs, glucose eller 
andet – og så er Royal Økologisk emballager produceret  
af 100% genbrugsmaterialer (plast, pap og papir).  



IBU (International Bitter Units) beskriver øllets bitterhed. Det er primært humlen, der bidrager med bitterheden i øl. En regulær dansk pilsner ligger på ca. 15 IBU.

EBC (European Brewing Convention) definerer farven på en øl. Det er malttyperne, der bestemmer farven. Pilsnermalt, som er den mest nænsomme ristede malt og indgår i næsten alle øltyper, er på 5-10 EBC.

Inspireret af klassisk Witbier – meget lys gylden, 
stærkt uklar og svagt sødlig med en meget lav 
bitterhed. Frisk og meget let smag med tydelig 
hvedekarakter med en næsten umærkelig malt-
krop, suppleret af klassiske belgiske noter af 
nellike og banan samt et nordisk strejf af ene-
bær og hyben. Typisk Schiøtz.

ALK: 4,8%
Hvedeøl
50 cl
 
IBU: 10
EBC: 13

85,-

SCHIØTZ NORDISK HVEDE

Udover den kraftige humlekarakter, som er 
IPA’ens særkende, så har denne Gyldne IPA, som 
alle øl fra Schiøtz, yderligere en inspiration fra 
botanikken, som giver den en bredere smags-
kompleksitet. Typisk Schiøtz.

ALK: 5,9%
IPA
50 cl
 
IBU: 35
EBC: 20

85,-

SCHIØTZ GYLDEN IPA

En crossover bryg, der er lavet på det bedste fra 
Belgisk Blonde Ale kombineret med en klassisk 
humlefrisk IPA, krydret med naturens smags-
givere; citrus, hyldeblomst og guava. Typisk 
Schiøtz.

ALK: 5,9%
IPA
50 cl
 
IBU: 45
EBC: 30

85,-

SCHIØTZ BELGISK IPA

Mumme var en kraftig, mørk og maltet øltype fra 
den sene middelalder. Måske den øl bryggeren 
forkælede sig selv med. I denne version har vi 
tilføjet et strejf af nordiske bær. Typisk Schiøtz.

ALK: 6,5%
Mumme
50 cl
 
IBU: 25
EBC: 80

85,-

SCHIØTZ MØRK MUMME

Den klassiske Gammel Jysk Porter Stowt er ba-
seret på en gammel opskrift. Det er en sort men 
frisk og let drikkelig porter med noter af ristet 
kaffe, brændt malt og en anelse karamel. Øllet 
er brygget efter at være en let drikkelig stout 
der nemt skal kunne glide ned trods sin høje al-
koholprocent og mørke udseende.

ALK: 7,0%
Stout
50 cl
 
IBU: 36
EBC: 180

85,-

GODT BRYG GAMMEL JYSK STOWT

En sød og læskende Gin & Mango Smash med 
tropiske smagsnuancer. Moden og saftig mango 
kombineres med syrlige citrusnoter, alt imens 
den karakteristiske antydning af enebær fra 
ginen giver dybde. Alt i alt en exceptionel ekso-
tisk drink.

ALK: 6,5%

 

79,-

NOHRLUND GIN & MANGO SMASH

En forfriskende og bittersød Gin & Tonic. En 
folkefavorit lavet på en økologisk premium gin 
med fremtrædende smage af vilde enebær. Saf-
tig citrus giver modspil til bitterheden fra det 
perlende tonicvand. Tilsammen giver det en 
harmonisk long drink.

ALK: 6,5%

 

79,-

NOHRLUND GIN & TONIC

En cubansk, rombaseret klassiker, der har 
spredt sig fra Havanas barer til i dag at være 
en absolut verdensfavorit. Nohrlunds version er 
let perlende og har en velafbalanceret skarphed 
fra både mynte og lime, der skærer igennem den 
karakteristiske sødme fra rørsukkeren.

ALK: 7,5%

 

79,-

NOHRLUND MOJITO

Økologisk æblemost lavet af 100% saft, og 
ikke fra koncentrat. Den klassiske æblemost 
baseret på søde økologiske æbler, der pres-
ses til most. Adelhardt har siden 1949 lavet 
saft og sodavand og har altid sat en ære i at 
lave de lækreste produkter af de bedste rene 
økologiske råvarer.

27,5 cl

ADELHARDT ØKO
ÆBLEMOST

40,-

Økologisk hyldeblomstsaft lavet af økologi-
ske hyldeblomster, der trækker i en lage inden 
saften justeres med citronsaft. Adelhardt har 
siden 1949 lavet saft og sodavand og har altid 
sat en ære i at lave de lækreste produkter af 
de bedste rene økologiske råvarer.

27,5 cl

ADELHARDT ØKO
HYLDEBLOMSTSAFT

40,-

Appelsinjuice fremstillet af 100% økologiske 
appelsiner af den bedste kvalitet. Uden tilsat 
sukker eller sødestoffer. Adelhardt har siden 
1949 lavet saft og sodavand og har altid sat en 
ære i at lave de lækreste produkter af de bedste 
rene økologiske råvarer.

27,5 cl
 

40,-

ADELHARDT ØKO APPELSINJUICE

Vælg mellem: Pepsi, Pepsi Max, Faxe Kondi, Faxe 
Kondi 0 Kalorier, Ceres Rød Sodavand, Albani To-
nic, Thor Passion, Mirinda Orange, Mirinda Lemon 
& Cocio Classic

25 cl
 

25 cl 40,-   50 cl 65,-

SODAVAND & COCIO

Vælg mellem: Egekilde Kildevand, Egekilde med 
blid brus & Egekilde Økologisk Citrus

30 cl
 

40,-

EGEKILDE

Vælg mellem: Lay’s Sour Cream & Onion, Lay’s 
Barbecue, Lay’s Bugles Original & Doritos Nacho 
Cheese

 

15,-

SNACKS


