Sommer - Udsalg

Sommeren er ikke slut endnu – der er endnu tid til en lille fest – og her er de gode øl
på tilbud så længe lager haves.
 33% rabat for ølvenner dvs. 50 kr. for 2L eller 16,5 kr. for en flaske
NB: Øl på 2L ølkander (NB: ølkander kan lånes, hvis man ikke har)



25% rabat for alle andre dvs. 75 kr. for en 2L eller 24 kr. for en flaske
En fusion af lige dele æblesaft og ølurt er blevet til en Aleble. Et
samarbejde mellem Snaptun Frugtplantage, Bygholm Landboskole og
Lundumskov Bryghus.
Det er ikke en ale eller en æblemost - den er sin egen med noter af
begge dele. Frisk og drikkelig.
Brygget af:
Vand, malt (vienna, caraclair, carared, melano), humle
(magnum, cascade, simcoe), æblesaft og alegær.
Alk. 5,6 vol.%, IBU 15
Tappet i uge 13. Bedst før okt. 2022.
Sælges kun på 2 L
Årets Forårsøl / påskebryg er en maibock.
Helt anderledes end de mørke bocks fra vinteren. Dens gyldne krop
og luftige skum lader een tro - det er en let lagerøl - indtil den første
slurk. Aromaer fra humlen – blomster og urter - er kraftigere end i de
mørke bocks.
Brygget af:
Vand, malt (pilsner, münich, bisquit),
humle (perle, cascade, mittelfruh)
Alk. 6,3 vol.%, IBU 25
Tappet i uge 13. Bedst før sept. 2022
Sælges kun på 2 L
Honning Ale er et fælles projekt mellem Bygholm Landboskole og
Lundumskov Bryghus.
Det ikke ubetydelige tilskud af honning giver øllen en behagelig note.
Sødmen er holdt i balance af humlen i en anderledes forårsøl.
Brygget af:
Vand, malt (pilsner, caraclair, hvede, melano, bisquit), honning,
humle (magnum, cascade, simcoe), alegær.
Alk. 7,2 vol.%, IBU 20
Tappet i uge 13. Bedst før sept. 2022
Sælges kun på 2L
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.
Alk. 5,7 vol.% 20 IBU
Tappet i uge 13. Bedst før: sept. 2022
Sælges på flaske og 2L
Friskelse kan være en fristelse, hvis man er til en frisk, frugtig og
sprudlende øl med en god skumdannelse.
Friskelse passer til det danske vejr - frisk og skarp, og er god som øl
til en forret.
Brygget af:
Malt (vienna, munich, bisquit),
humle (smicoe, cascade, saaz) og gær.
Alk. 4,5 % vol. IBU 25.
Tappet i uge 27 Bedst før jan. 23
Sælges på flaske og 2L

