November brev til Ølvenner af Lundumskov Bryghus
Den hidtil eneste på bryghuset, som er blevet ramt af Covid-19
er ølbeholdningen, men det er jo også alvorlig nok.
I foråret blev vi rystet af coronaen – der bliver nok ikke nogen
som har lyst til øl og det ene arrangement efter det andet blev
aflyst. Så vi besluttede at springe ca. 3 bryg over.
Det skulle vi ikke have gjort!
For I har været meget flinke til at støtte bryggeriet ved at købe
godt ind henover sommeren.
Og da jeg kunne se, at egen produktionen ikke kunne række, fik
vi hjælp fra vores brygmester, og Indslev Bryggeri leverede
nogle fustager med Miami Vice og Hvededubbel – men det kan jo
ikke blive ved.
Så vi lukker bryghuset indtil der er frisk, godt øl på hanerne igen
- og det bliver så frem til sidste fredag i november.
Hvordan går det ellers?
Jo – tak, OK.
Jeg har ikke solgt det samme som sidste år indtil nu, men rigtig
skidt har det ikke været.
Posthuset-Horsens-Street food er blevet en god ny kunde.
Vi har fået en dejlig, gourmetrestaurant – Knappen – i Aabenraa,
som ny kunde og de har aftaget en del øl på flaske.
Jeg fortsætter med både at bygge og brygge – så vores dejlige
rum – Overdækningen – tjener nu som smage- og salgssted her
under coronaen, i stedet for de lavloftede lokaler.
Jeg har anskaffet en dejlig, helt ny slangepumpe – så jeg kan få
al urten med, når der brygges.
De sidste uger har været travle – der er
blevet brygget på fuld kraft.
I det nye år kan I se frem til både en ny
NEIPA og en Gylden Ale. Og snart skal der
også sættes påskebryg over.
Men før det sker - har vi julen – der bliver
ikke nogen julehyggekomsammen, når vi
kun må mødes 10 ad gangen.
Bryghuset går i stedet for med planer om
en lille virtuel smagning og hygge over
nettet – hvis I vil være med – derom
senere.
Ha’ det godt!
Undgå coronaen og hold humøret højt.

Høj Skum

Har du hørt den – en læge har
udbrudt ”ned med spiritussen”?
Det siger jeg også, Othello – så
mange som muligt!

