dvalg
id et bredt u nde
lt
a
i
v
r
a
h
På Bone's
forfriske
r. Fra lys og
af craft bee over gylden IPA til
hvedeøl
ftig ale.
mørk og kra

Refill din næste øl KUN 20,65,-

Royal Økologisk Pilsner
Lavet med omhu og omtanke af de bedste økologiske
råvarer. Den har en frisk og velbalanceret smag.
Royal Økologisk Pilsner er en anelse mørkere i farven
og efterlader et flot og fyldigt skum.

STILART: Pilsner CL: 40 cl ALK: 4,8% IBU: 19 EBC: 11

65,-

Anarkist Motueka Lager

Theodor Schiøtz Brewing Co. står bag denne Lager. Baseret
på en af de sværeste øltyper at producere; den lyse pilsner,
med et twist af Motueka-humlens fantastiske egenskaber
og gæret med Albanis husgær, er Motueka Lager en øl man
bare gerne vil have én til af.
STILART: Lager CL: 40 cl ALK: 5,5% IBU: 40 EBC: 10

65,-

Edelweiss Hefetrüb

En rigtig traditionel Weissbier med en gylden ufiltreret farve.
Den friske og mousserende hvedeøl er karakteriseret ved en
frugtig øl med en svag duft af banan.

STILART: Weissbier CL: 40 cl ALK: 5,0% IBU: 9 EBC: 9,1

65,-

Affligem Blonde

Ægte belgisk klosterøl med historie helt tilbage til år 1074.
Affligem producerer en øl, der er rig på smag, som vil glæde
ganerne på de mest krævende ølkendere. Og den ultimative
øloplevelse for dem, der nyder godt belgisk Blonde øl.

STILART: Blonde CL: 40 cl ALK: 6,7% IBU: 24 EBC: 1 1
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4 craft beers efter eget valg
Med så mange spændende øl at vælge imellem,
kan det være svært kun at vælge én. Prøv et
Bone's Ølbræt, hvor du får serveret 4 forskellige
craft beers efter eget valg.

FRIT VALG 4 x 15 cl. 79,-

65,-

Bryggerens favorit

RIT
FAVO

Bryggerens egen favorit, månedens udvalgte, en let
sommerøl eller mørk juleøl. Kært barn har mange navne.
Vi har gjort plads i vores Tap Wall, så vi altid kan tilbyde dig
det bedste fra sæsonen eller fra Brygmesterens bord.

65,-

Schiøtz Gylden IPA

Udover den kraftige humlekarakter, som er IPA’ens
særkende, så har denne Gyldne IPA, som alle øl fra Schiøtz,
yderligere en inspiration fra botanikken, som giver den en
bredere smagskompleksitet. Typisk Schiøtz.

STILART: IPA CL: 40 cl ALK: 5,9% IBU: 35 EBC: 20

65,-

Newcastle Brown Ale
En gyldenbrun ale med en fyldig smag med stor krop
og en frisk, let og sød finish, der giver en sublim blød
smagsoplevelse. Det er en mørk øl uden sidestykke.
Den har karakter og er drikkevenlig.

STILART: Brown Ale CL: 40 cl ALK: 4,7% IBU: 18 EBC: 50

65,-

Anarkist Brown Ale
Theodor Schiøtz Brewing Co. står bag denne dejlige og
fyldige, men stadigvæk let drikkelige Brown Ale.
God til BBQ, men også fremragende efter maden.
Til dig, der nyder smagen af en sød øl med lav
humlebitterhed og høj alkoholprocent.

STILART: Brown Ale CL: 40 cl ALK: 6,3% IBU: 25 EBC: 70

Kissmeyer Burning Kiss

65,-

En frisk, meget let drikkelig, mellemmaltet og diskret
humlet Amber/Red Ale med fokus på en frugtig karakter
i både valg af malte og humler, for at vægte blødhed og
harmoni. En fin tørstslukker og meget velegnet til de
fleste madtyper.
STILART: Red Amber CL: 40 cl ALK: 5,5% IBU: 30 EBC: 40

65,-

Schiøtz Mørk Mumme

Mumme var en kraftig, mørk og maltet øltype fra den sene
middelalder. Måske den øl bryggeren forkælede sig selv
med. I denne version har vi tilføjet et strejf af nordiske bær.
Typisk Schiøtz.

STILART: Mumme CL: 40 cl ALK: 6,5% IBU: 25 EBC: 80

Humlen giver smag
IBU (International Bitter Units) beskriver
øllets bitterhed. Det er primært humlen,
der bidrager med bitterheden i øl.
En regulær dansk pilsner ligger på
ca. 15 IBU.

Sådan får øllet farve
EBC (European Brewing Convention)
definerer farven på en øl. Det er malttyperne, der bestemmer farven.
Pilsnermalt, som er den mest nænsomme ristede malt og indgår i næsten
alle øltyper, er på 5 - 10 EBC.

