En ny Lundumskov Gårdpilsner - en Helles.
En pilsner, lysere, blødere og rundere. Kornagtig
sødme står forrest, fulgt af toner af nobel humle
med krydrede og blomstagtige noter.
Forfriskende, let med tør finish.
Brygget af:
Vand, malt (pilsner, carahell)
humle (nothern brewer, mittelfruh) og undergær.
Alk.5,7vol.% IBU 20 Tappet i uge 12
Bedst før sept. 2020.
Fås kun få ½L flasker.

Sommer Ale er en skotsk ale med stor malt
fokus. Vores udgave har en smuk mørk kobberfarve med en god krop.
Den er god til grillmad en dejlige sommeraften.
Brygget af:
Vand, malt (pilsner, münich, carablond, caramunich og carafa), humle (magnum, cascade)
og alegær.
Netto 50 cl.
Alk. 6 vol.%, IBU 25.

Ugly Duck Brewing har hjulpet med øl i en coronatid.
Old school US craftmanship started the "Craft Beer
Revolution". We salute it! This beer salutes it! Not
just a great TV show, not so great movie or a
violent GTA game. But also a no bullshit beer,
brewed for enjoying on a hot, sunny day. Pretty
damn good when it rains too.
Malts: Pale Ale, Caramel, Oats. Hops: Citra,
Cascade, Amarillo, Mosaic. IBU: 35+. Aroma/Taste:
Citrus, pine, tropical fruit / Moderate bitterness,
pine, grapefruit, malts.

Fås kun på 2L’s Ølkande
Indslev bryggeri har hjulpet med øl i en coronatid.

HvedeDubbel

HvedeDubbel fra Indslev bryggeri er en lækkert fortolkning af en belgisk trappist øl.
Dubbels er kendt for at være mørkebrun i farve med en stærk smag af mørk frugt. Hertil
en stort smagskomplexitet, herunder chokolade, karamel og nøddeværdige toner.
Prøv denne ualmindelige mørke hvedeøl.
Brygget af:
Hvede og byg malt, humle og gær.
6,5 vol.%.
Bedst fær 21-02-21
Fås kun på 2L’s Ølkande
Sort Lager er Lundumskovs udgave af en
Schwartzbier - en smuk, sort pilsner - lige til
det gode frokostbord.
I forgrunden ristede malte uden de brændte
noter.
Med en blød mundfylde er den til både elskere
af pilsnere og stout.
Brygget af:
Vand, malt (münch, pilsner, cafe,carafa, caramunich), humle (nothern brewer, hersbrucker) og undergær.
Tappet og pasteuriseret i uge 29.
Alk. 4,7 vol.% 20 IBU

Sommerbrus - liflig og boblende sodavand lavet af hyldeblomster fra hegnene omkring
Lundumskov, indsamlet i 2019.
Indhold:
Vand, udtræk af hyldebærblom-ster, sukker,
citroner, vinsyre og kulsyre.
Energi:
136 kJ/100g - 32 kcal/100g
Netto 33 cl.
Bedst før maj. 2021.

En tør, spæd cider
- et forsøg fra
Lundumskov Bryghus.
Gæret på Jonagored og Elstar fra Snaptun
Frugtplantage uden andre tilsætnings-stoffer.
Lagret siden 2017.
Best før marts 2021
Alc. 5,7 % vol.

Prisliste for
Lundumskov Bryghus
Årsabonnement

Venneforeningen
incl.moms

Stalddørssalg
incl.moms

250,00

Ølkande (tom)

75,00

2 l øl

75,00

½ fl. øl

25,00

Ølsmagninger af ca. 6 forskellige øl
på bryggeriet kan aftales for
125kr/deltager (max 16 deltagere)

75,00 Ølsmagninger af ca. 6 forskellige øl
kan aftales andre steder til 150
100,00
kr/deltager
32,00 plus transport (250 kr./time).

20 l Fad

640,00

800,00

25 l Fad

800,00

1000,00

Leje af fadølsanlæg

250,00

250,00

En ølsmagning med en god snak om
bryggeri og de tilbudte øl varer
typisk ca. 2 timer.

