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Øl Mad Mennesker
n

n

- er grundtankerne bag disse øl – at nyde en
god øl, i godt selskab danner den perfekte
ramme for en god snak.

Lækker øl brygget med omhu!
Alt sammen til priser der kan konkurrere
med markedets øvrige produkter.

PILZNER

Kr: 440,- / 20 l

GB Pilzner er en klassisk pilsnerøl med en fin smag af pilsnermalt og en delikat smag af
humle. GB Pilzner har en flot og indbydende farve og et
fyldigt hvidt skum. Alkoholstryrken er 4.6%.

KLAZZIK

Kr: 440,- / 20 l

GB Klazzik er en flot gylden klassik pilsnerøl med en god smag af malt og en herlig sødme,
som sammen med humlens aroma og bitterhed giver
dig en skøn smagsoplevelse. Alkoholstyrken er 5%.

BOCK²

Kr: 630,- / 20 l

GB Bock² er en dyb granatrød øl med en imponerende fyldig råhvid skumkrone, der langsomt
aftager til et tyk slør i glasset. Bock² har en fyldig duft af mørke malttyper med rige toner af
karamel og en gennemgående vinøs alkohol i baggrunden. Den har en god fyldig smag med
overvægt af sødlig malt og karamel. Der fornemmes en diskret, afbalanceret bitterhed, som
ikke trækker nogen nævneværdig efterbitterhed. Alkoholstyrken er 7,2%.

WITBIER

Kr: 630,- / 20 l

GB WitBier er brygget efter belgisk inspiration. Denne overgærede ufiltrerede hvedeøl med
cremet, hvidt skum har en frisk duft af nelliker, koriander og citrusfrugter. WitBier kan nydes
som tørstslukker, men kan også ledsage appetizers, seafood og lette retter. Alkoholstyrken er
4,8%

AGGERBAJER

Kr: 630,- / 20 l

Aggerbajer er brygget efter engelsk tradition. De mørke malte giver Aggerbajer sin rige
fyldige smag, og med noter af chokolade og ristet malt efterlader hver tår dig med en delikat
og sødemfyldt eftersmag. Aggerbajers mørkgyldne farve og flotte cremede skumkrone
fuldender smagsindtrykket og oplevelsen. Alkoholstyrken er 5 %

JULEBRYG

Kr: 550,- / 20 l

GB Julebryg er, ud over basismalt, brygget på en blanding af belgisk aromamalt og tysk
münchermalt. Derefter er der efter britisk tradition tilsat to slags sukker, der hver især bidrager
med sødme. Som noget helt specielt for denne øl er der også tilsat en krydderblanding
bestående af muskatnød, kanel og honning. Alle tre ingredienser harmonerer godt med øllets
udvalg af sukker og er en væsentlig kilde til øllets unikke duft- og smagsprofil. Alkoholstyrken
er 5,4%.

