BOOSTER SORT ENERGI
Velkendt smag af energi og en opsigtsvækkende
farve. Mere frisk og mindre sød end den originale
Faxe Kondi Booster. Perfekt i kombination med
bl.a. rom, vodka, gin og Jägermeister.

33 cl

40,-

EGEKILDE KILDEVAND
Naturligt mineralvand med en unik sammensætning af mineraler fra en underjordisk kilde i
en sydsjællandsk skov. Egekilde er CO2-neutral.

50 cl

Skål for Aarhus
– og værtens
bedste øl!
Tilbage i 1856 grundlagde Malthe Conrad Lottrup
Ceres bryggerierne lige uden for Aarhus. Allerede fra
starten stod det klart, at det ville blive
et kærlighedsforhold mellem byen og Ceres.

25,-

3 LITER ØL TÅRN ELLER ØLIEKANDE

Øl tårn el Øliekande 3 ltr 265,- Og med special øl 280,-

NOHRLUND COCKTAILS
Nordiske Originaler x Premium Spiritus x Nyfortolkede klassikere.
Passionen for cocktails, håndværk og gode
råvarer danner rammerne for enhver Nohrlund
cocktail.
Cocktails fra Nohrlund er alle økologiske.

1 drinks 60,- Kande 220,-

ALK: 7,5%

AARHUS
BOWLINGHAL
DRIKKEVAREKORT

CERES TOP PILSNER
Har i over 100 år været østjydernes lokale øl. En
høj gæringstemperatur er medvirkende til, at
der dannes flere frugtagtige aromakomponenter. Til gengæld bruges der ikke meget humle.
Derved opnår man en letdrikkelig pilsner.

PIFT CITRUS
ALK: 4,6%
Pilsner
IBU: 19
EBC: 7

PIFT Citrus er en forfriskende, let og lys hvedeøl
med et pift af citrus og frisk aroma. Fremstår
naturlig uklar, hvidgylden med et flot og fyldigt
skumhoved. Øllen har en lav bitterhed og en
frugtig karakter, der gør øllen letdrikkelig og
forfriskende.

Lille 40,- Stor 50,- Kande 180,-

Lille 45,- Stor 55,- kande 195,-

ROYAL CLASSIC

SCHIØTZ MØRK MUMME

Er udviklet med udgangspunkt i byg- og karamelmalt samt mørkristet malt. Vi har valgt en
mild aromatisk humle, der giver en let og behagelig blomsteragtig duft til øllet.

ALK: 4,6%
Pilsner

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.

IBU: 18
EBC: 21

Lille 45,- Stor 55,- kande 195,-

HEINEKEN

SOL
ALK: 4,6%
Pilsner

Er du til let og citrusagtig øl i den mexikanske
stil, er Sol det oplagte valg. Sol er en let og læskende øl, der gør sig godt, når den serveres kølig, med en limeskive i, på en varm sommerdag.

IBU: 18,5
EBC: 7

40,-

ROYAL ØKOLOGISK IPA

ROYAL BEER 0,0%

Lille 45,- Stor 55,- kande 195,-

ALK: 4,8%
IPA
IBU: 35
EBC: 18

MOKAÏ Hyldeblomst er med sin karakteristiske
og fyldige smag af hyldeblomst en cider, der
er velegnet til enhver lejlighed.

ALK: 6,5%
Mumme

Vælg mellem: Royal 0,0% Pilsner & Royal 0,0%
Classic.
Royal 0,0% Classic er brygget med udgangspunkt i den velsmagende Royal Classic og har
dermed noter af brændt karamel og er en anelse
mørkere end 0,0% Pilsner.

ALK: 4,5%
1 stk 45,5 stk 175,10 stk 300,-

27,5 cl

ALK: 4,5%
Pilsner
IBU: 16,5
EBC: 7

Lille 45,- Stor 55,- kande 195,-

En frisk og humlet ale, hvor der har været fuld
fokus på balancen mellem maltens sødme og
humlens bitterhed. Dette går op i en højere enhed, og med en veldefineret humlearoma fra
tørhumlingsprocessen. Den er letdrikkelig, og
skræmmer bestemt ingen.

MOKAÏ HYLDEBLOMST

IBU: 25
EBC: 80

Lille 45,- Stor 55,- Kande 195,-

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: 5,2%
Hvedeøl

PEPSI MAX
En variant af Pepsi. Den har samme velkendte
colasmag, men indeholder ingen sukker.

33 cl

pr flaske 40,-

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.

50 cl
Lille 30,Stor 40,-

