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Økologisk autoriseret leverandør 
  Sikker levering af kvalitetsprodukter

Det oprindelige Bie’s Bryggeri blev grundlagt i 1841 - som ét af landets første - af brødrene Anthon og 
Frederik Bie i ejendommen Adelgade 26 i Hobro. Grundlæggelsen på netop denne grund skyldtes, at der 
her var rigeligt med vand – det bedste i byen. H.I.Bies Bryggeri lukkede i 1980. I 2006 opstod ideen om at 
reetablere et af danmarks ældste bryggerier. TastyLand lagerfører og sælger nu deres flaske og fadøls 
produkter.

Bies Bryghus

Kolli - 15 stk.

Hobbie Pilsner - 4,6%
En let gylden øl med et flot 
hvidt skum. Øllet bliver 
brygget på dansk pilsnermalt 
og en anelse karamelmalt. 
Smagen er let kornet og med 
lidt større fylde end vi kender 
den fra den traditionelle 
danske pilsner. Bitterhe-
den er let og behagelig og 
holder maltfylden fint i skak. 
Fremragende til frokosten, til 
haven og hygge.

EAN: 5704258101438

Fyrkat Dunkel - 4,6%
En klar karamelfarvet øl med 
et flot rødligt skær. Under-
gæret og tysk inspireret. En 
fugtig og maltet aroma mø-
der næsen, og en dejlig solid 
bund af malt efterfølges af en 
let bitter eftersmag. Meget 
velegnet til typisk dansk 
køkken og i særdeleshed 
velegnet til marinering og bra-
isering. Dunkel er bryggeriets 
flagskib og den til dato bedst 
sælgende øl.

EAN: 5704258101414

Væbner Scottish Ale - 7,0%
En ravgylden øl, hvor duften 
er sød med et hint af røgmalt. 
Smagen er rund og mund-
oplevelsen fyldig, hvilket 
minder om moden pære. Ef-
tersmagen er karamel-sød og 
rund. En typetro ale brygget 
efter skotske traditioner.

EAN: 5704258101407

Torvekonen Bock - 6,0%
Rund og fyldig øl med masser 
af smag. Meget karakteri-
stisk karamelduft med en 
antydning af friskbagt brød. 
Behagelig sødlig og kraftig 
eftersmag - men uden det 
virker for overvældende. Det-
te skyldes den fine balance 
mellem maltens fylde og 
humlens bitterhed. Bittersød, 
men behagelig eftersmag.

EAN: 5704258101445

Havnefoged Imp. Stout - 8%
En kulsort øl. Dufter sødligt 
af engelsk ladrids. Smagen er 
fyldig og kraftig med nuancer 
af både kaffe, chokolade og 
engelsk lakrids. Samtidig 
nærmest naturstridigt rund 
og let af den brusende kulsyre. 
Eftersmagen er ristet, varm og 
vedvarende - faktisk vinøs.

EAN: 5704258101421

Hobro Dubbel - 8%
Belgisk-inspiret ”munkeøl”.
Duften har varme frugtagtige 
nuancer fra brugen af den 
ægte,belgiske trappistgær. 
Fyldig, let sødlig smag, der 
tager til i styrke og tilføjes 
yderligere smagsindtryk som 
f.eks fra blommer.
- og en mundoplevelse, der 
leder dine tanker hen på
moden pære.

EAN: 5704258101490

Ambu - 4,6%
Let drikkelig, gylden pilsner 
med god fyldig smag.
Gylden og blød classic pilsner. 
Maltens komplekse sødme 
krydret med humlens urteag-
tige bitterhed, har resulteret i 
en let drikkelig gylden classic.
Eftersmagen bliver hængende 
og smager af mere.

EAN: 5704258101483

Forårsbryg - 7,5%
En klassisk påskebryg med 
smag af forår. Med sin udpræ-
gede maltsmag og den meget 
afbalancerede brug af humle 
kan Påske Bocken nydes i alle 
sammenhænge. En blød, mild 
og rund øl, som også byder 
på en forfriskende, næsten 
perlende fornemmelse fra 
kulsyren.

EAN: 5704258101476


