KISSMEYER ØL

ØL OG SNAPS

EAGLE KISS
65
Farven er klar, lys Gylden med et fyldigt hvidt skum og smagen tør,
tydelig humlet og bitter med sprød eftersmag. 4,2%, 33 cl
EASY KISS
65
Farven er klar, lys gyldenbrun med et fyldigt hvidt skum. Smagen
har en diskret maltkarakter og en blød, men markant
humlebitterhed med en tør sprød eftersmag. 5,5%, 33 cl

ØVRIGE ØL

FADØL FRA ROYAL
Økologisk pilsner eller classic

38/50/65
Lille/mellem/stor

Fælled, Amager Bryghus 4,5%, 33 cl

50

Snowfresh, Edelweiss hvedeøl, 5%, 33 cl

50

Heineken 0,0%, 33 cl

45

Schiøtz, Gylden IPA 5,9%, 50 cl

65

Schiøtz, Bohemian Pils 5%, 50 cl

65

Schiøtz, Mørk Mumme 6,5%, 50 cl

65

Small batch, Golden ale 4,5%, 50 cl

65

Small batch, Havtorn 5,8%, 50 cl

65

Small batch, Brown ale 5,5%, 50 cl

65

OM KISSMEYER
Anders Kissmeyer hører til eliten blandt verdens
bryggere, og er bedre kendt som en af de mest
betydningsfulde bryggere i den danske
bryggerihistorie.
KISSMEYER serien skal være et nyt pejlemærke i
skoven af Craft Beers som repræsentere høj
kvalitet man altid kan regne med, med øltyper der
er drevet af stor nysgerrighed.
SNAPS
40/65/85
BRAUNSTEIN
En klar mission fra to brødre, var at relancere den
danske snaps med rødder i farfarens gamle
opskrifter til de danske frokostborde. Vælg imellem:
Lyng / æble / øl snaps
SNAPS BORNHOLM
En snaps lavet på naturlige økologiske ingredienser,
bygget på stolte traditioner, tilsat et moderne strejf,
der pirrer nysgerrigheden og provokerer sanserne.
Vælg imellem:
Havtorn, dild / figen / blåbær, citron / lakrids / chili
honning
NORD FROM RIE ULDAHL
En smagsoplevelse der komplimenterer det danske
frokostbord. Hertil er det lykkedes at lave snaps,
som er bløde og velsmagende. Der også nydes
enten alene, eller til desserten. Vælg imellem:
Karamelliseret æble + egetræ / bøge

