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flaske / dåse 
Royal Pilsner 0,0% ALKOHOLFRI KR. 45,- 

Royal Classic 0,0% ALKOHOLFRI KR. 45,- 

Specialøl 0,5%  ALKOHOLFRI KR. 55,-

Godt Bryg Wiener Bier MICROBRYG 0,5L KR. 65,-
En lys gylden fyldig undergæret øl, men en maltet smag og krop fra de lettere 
karameliserede malttyper. Tysk humle giver en forfriskende bitterhed der 
balancerer med maltens sødme. ALK. 4,7% IBU: 18 EBC: 17

Godt Bryg Dobbelt Øl 0,5L KR. 65,-
Godt Bryg Dobbelt Øl er en mærk og kraftig øl med et tykt æggeskalshvidt 
skum. Duften er en sødlig maltaroma med noter af karamel. Øllen har en 
smag af maltbolsjer og karamel som er balanceret med en blød bitterhed. 
ALK. 5,7%

Godt Bryg Porter Stowt 0,5L KR. 65,-
Den klassiske Gammel Jysk Porter Stowt er baseret 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. ALK. 7%

American Haze IPA ANARKIST 0,5L KR. 65,-
En letdrikkelig Hazy Session IPA med masser af frugtige humlearomaer 
ALK. 4,0% 

Fizzy Lime IPA ANARKIST 0,44L KR. 75,-
En perlende lys IPA med lime og lychee. ALK. 5% 

Crisp n’ Cool ANARKIST 0,44L KR. 75,- 
Inspireret af amerikanske bryggerier har de produceret  
en kraftigt tørhumlet øl. ALK 6,4%



flaske / dåse 
Weiss Dragon ANARKIST 0,5L KR. 75,-
En weissbier der er inspireret af Østens mystik, hvor vi har valgt at tilsætte 
dragefrugt for at komplimentere deres valg af humle. ALK. 5,2%

Adventure Fruit IPA KISSMEYER 0,44L KR. 75,- 
Denne specialøl fra Kissmeyer dufter af appelsin og abrikos. Øllen er filtreret 
og hazy også har øllet en halvtør, meget frisk smag af malt og frugt samt en 
let til svag syre. ALK. 5,5% 

Icons Into The Black KISSMEYER 0,3L KR. 75,- 
Øllen har en dejlig intens humle med bløde ristede maltnoter i duften. Med 
lang bitter, humlet og brændende eftersmag. ALK. 7% 

Nordisk Hvede SCHIØTZ 0,5 FLASKE KR. 65,-
Schiøtz Nordisk Hvede er en klassisk frisk og let drikkelig hvedeøl. Øllen er i 
bedste Schiøtztradition blevet krydret med helt særlige krydderier, som giver 
den et helt unikt nordisk præg. ALK. 4,8%

Passion Pale Ale KISSMEYER 0,44L 75,-
I denne øl et nordisk ’touch’ i form af hyben, tranebær, lyngblomst, porse og 
enebær, doseret så forsigtigt, at frugten og urterne ikke kan identificeres hver 
for sig, men alligevel giver et mærkbart og unikt, men diskret krydret strejf.
ALK. 5,5%



FAD
TOP Pilsner CERES 0,3L KR. 60,-
Ceres Top Pilsner har været østjydernes lokale øl i over 100 år. 
 ALK 4,6% 

TAP OF THE MONTH 0,3L KR. 65,-

TOTDY Party Crasher 0,3L KR. 65,-
Party Crasher er en sprød pilsner med en let krop. Den er brygget med Citra- 
og Lemondrop-humle for a give øllen lækre og saftige citrus- og limenoter – 
tilføjet et skvæt økologisk limejuice. ALK. 4,5%

TOTDY Great Grandpa 0,3L KR. 65,-
Great Granpa er en frugtig og saftig IPA med intense aromaer af mandarin, 
citrus og tropisk frugter. Brygget med Citra, Mosaik og Sabro humle denne 
IPA er smukt afbalanceret med en delikat cremet fylde og let bitter finish
ALK. 5,9%

TOTDY High School Reunion 0,3L kr. 65,-
Dette er ikke helt en typisk tysk hvedeøl. Den er dog brygget på den samme 
hvede, og tør humlet med amerikansk humle, men den indeholder også en 
god mængde frugtsaft, hindbær og appelsin. Så du får her en frisk frugtig 
Weissbier. ALK. 5,0%



Anarkist
Anarkist Santas Fruit 0,3L FAD KR. 65,-
Julen er hjerternes fest, og de har lagt al deres hjerteblod i denne IPA.  
Her selvfølgelig tilført lidt julestemning i form af den klassiske citrusfrugt, 
mandarin. ALK 5,9% 

Anarkist Red Noses 0,3L FAD KR. 65,-
I år har de lavet en juleøl i mere klassisk forstand, skabt til at passe til den 
danske julemad. De har dog bevaret det anarkistiske twist. Det har de gjort 
ved at give denne rug baserede Red Ale et skud tranebær. 

 ALK 5,5%

Bloody Weizen 0,3L FAD KR. 65,-
En frugtbombe, frisk som en sommerdag og dejlig fyldig.  
Frisk perlende og luftig som kun en hvedeøl kan være.  

ALK 5,2% IBU 15 EBC 12

New England IPA 0,3L FAD KR. 65,-
Frisk og meget velduftende IPA, ikke så meget direkte bitterhed fra humlen  
men i stedet de friske aromaer af tropiske frugter, blomster og urter.   

ALK 5,4%

Juicy Galaxy Hazy IPA 0,3L FAD KR. 65,-
Kraftigt og saftigt humlet IPA med intens arooma og cremet krop.  
Frugtig, humlet, eksotisk frugt noter.  
ALK7,3% 

Vacation Forever West Coast IPA 
0,3L FAD KR. 65,- En nostalgisk tur til West Coast IPA’erne fra fordums 
tid med et strejf af nutidens tendenser omkring udseende. Den klassiske 
maltsammensætning, med et finurligt stænk af havremalt, lægger en solid 
bund for de amerikanske humlesorters indspark af det, rutinerede ølkendere 
ville beskrive som ”dank”og ”piney” smagsnoter, der rundes af med et subtilt 
citrusindspark på toppen. ALK 6,3% 



Kissmeyer & Schiøtz 
Burning Kiss KISSMEYER 0,3L FAD KR. 65,-
En frisk, meget let drikkelig, mellemmaltet og diskret humlet Amber Ale med 
fokus på en frugtig karakter i både valg af malte og humle for  
at vægte blødhed og harmoni. ALK 5,5% 

New Kid In Town 3.0 KISSMEYER 0,3L FAD KR. 65,-
Kissmeyer & The Man Behind. Keddelsyrnet blonde ale med blåbær og 
stikkelsbær. Let syrlig med tydeligt frugtpræg. Meget diskret maltkrop og en 
meget underspillet bitterhed. Et lille sødligt strejf, som forsvinder hurtigt i den 
korte, friske og sprøde eftersmag. ALK 4,4% 

Mørk Mumme SCHIØTZ 0,3L FAD KR. 65,-
Mumme var en kraftig, mærk og maltet øltype fr den sene middelalder. 
Måske den ølbryggeren forkælede sig selv med. I denne version er der tilføjet 

et strejf af nordisk bær. ALK 6,5% 

Gylden IPA SCHIØTZ 0,3L FAD KR. 65,-
Sprød, tør og humledrevet smag med let frugtigt indslag på en solid 
maltbaggrund med let karamelkarakter. En meget intens, velintegreret 
humlesmag og –bitterhed. ALK. 5,9% 



Drinks 
BEER’RITA  KR. 95,-
Blanco Tequila, Dry Curacao,  lime & Young Lust, Belgian Blonde.

DARK & MALTY KR. 95,-
Havana Club Dark Rum, lime, Ginger beer  
& Burning Kiss Amber Ale. 

Fizzy Sour KR. 95,-
Mørk rom, limesaft, æggehvide & Fizzy Lime IPA

DRAGON GINTAIL KR. 95,-
Gin, Cointreau, citronsaft & Weiss Dragon 

ICE VENTURA KR. 95,-
Mørk rom, Cointreau, limesaft, æggehvide & Adventure Fruit IPA

DIS NEW BEERTAIL IN TOWN KR. 95,-
Disaronno, hyldeblomst, limesaft & New Kid In Town 

THE DRUNKIN’ LEPRECHAUN KR. 95,-
Calvados, limesaft, sukkersirup m. kanel, æggehvide & Santas Fruit 


