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ØL: 
 
Carl Nielsens øl  brygget af Alefarm 4,7% 44 cl.   kr. 79 
Den fineste, reneste og mest funklende udgave af en pilsner, som har en meget lav bitterhed og elegante 
malt- og humlenoter (19.april 2021) 
 
Carlsberg Fadøl 25 cl. 4,6%     kr.  40 
Carlsberg Fadøl 50 cl. 4,6%     kr.  68 
Øllen har den lyse gyldne farve med det flotte skum og duften af fyrretræ, strå, hasselnød og skovsyre.  
 
Carlsberg 1883 Fadøl 25 cl. 4,6%    kr. 40 
Carlsberg 1883 Fadøl 50 cl.     kr. 68 
Øllen er kobberfarvet med en fintmasket skumkrone, og duften er ren og frisk med delikate strejf af malt 
og karamel. Vi bruger denne øl i vores hjemmebagte rugbrød. 
 
Jacobsen Brown Ale Fadøl 25 cl.    kr.  45 
Jacobsen Brown Ale Fadøl 50 cl.    Kr.  78 
Øllen har en frugtig karakter. Smagen er kompleks og med spændende ristede noter. 
      
Krenkerup Pilsner 4,7 %  33 cl    kr.      59 
1367 er en ren gylden pilsner med et groft fast skum 
 
Krenkerup Classic 4,8 % 33 cl    kr. 59 
En særlig velafbalanceret øl med ekstra smag, farve og fylde  
 
Krenkerup Guldøl 5,7 %  33 cl   kr. 59 
Smagen er dansk og fyldig med sublim afstemt balance mellem maltens sødme og humlens bitterhed. 
 
Krenkerup Weissbier 5,1 % 33 cl    kr. 59 
ufiltreret og er en frisk og frugtig smagsoplevelser med en cremet fylde og bananduft 
 
Krenkerup IPA  33 cl    kr.  59 
Øllen indeholder karamelmaltens sødme og humlens bløde, liflige bitterhed. Eftersmagen har en grapeagtig 
aroma og en duft af friske, knuste druer, lidt mandarin og grapefrugt. 
 
Krenkerup Brown Ale 5,3 %  33 cl   kr. 59 
Lækker karamelmalt der giver en behagelig sødme og en smuk kastanjebrun farve. Den farve gør – sammen 
med et tæt cremet skum  
 
Krenkerup Stout 5,3 %   33 cl  kr.  59 
Øllen har en let smag af kaffe og lakrids, den ristede malt med til at give øllet en markant karakter og farve 
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Krenkerup Double Bock  33 cl   kr.  59 

Øllen er harmonisk med fyldige, silkebløde toner af karamel. De godt 11 ugers lagringstid giver fin balance 

mellem maltsødme og bitterhed.  

Alefarm Velvet Shades 5,0% 44 cl.    kr.    79                            

En tjekkisk lager med blide aromaer af brunt sukker, banan, mokka og rosin 

Øl uden alkohol 
 
Krenkerup Alkohol Fri     kr.  45,- 
 
1664 Kronenburg Blanc     kr.  45,- 
Smag af forfriskende hvedeøl. Øllet fremstår uklart og hvidgyldent med et friskt syrligt bid en herlig duft af 
citrus og sødlig frugtighed 
 
Carlsberg Nordic Pilsner 0,5%    kr.  45,- 
En lækker alkoholfri udgave af den velkendte Ale med en sød læskende fylde 
 
Svaneke Don´t worry brown ale 0,5 %    kr. 48,- 
Overgæret, mahognifarvet, saftig og skummende øl. Smag af udsøgte malttyper med nuancer af frugt, sort 
te og humle. En mild, mørkere og frugtig Ale. 
 
 
Vand / Saft  
San Pellegrino 50 cl     kr.  39,- 
Acqua Panna 50 cl     kr.  39,- 
 
Coca Cola      kr.  35,- 
Coca Cola Zero     kr.  35,- 
      
Søbogaard  - hyldeblomst     kr.  35,- 
 
Naturfrisk – hyldebrus     kr. 35,- 
 
Naturfrisk – appelsinbrus     kr.                     35,- 
 
Æblemost       kr.                    39,-
    
 
 
 
Vores øl og vandkort er desværre ikke fuldkomment endnu.  
 
Vi leder efter spændende leverandører 
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