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Økologisk autoriseret leverandør 
  Sikker levering af kvalitetsprodukter

Klosterbryg 6,0%
Klosterbryg er en fusion 
af en engelsk strong ale 
og en dansk luksusøl. 
Den er krydret med de 
klassiske humler Fugg-
les og Goldings. Nyd den 
som en all-round øl eller 
til lyse retter.

Imperial Stout 8,0%
Russian Imperial Stout. 
Den milde smag skyldes 
anvendelsen af uraffi-
neret rørsukker. Den er 
velegnet som ledsager 
til kødretter. Modnes og 
mildnes med tiden.  

India pale ale 6,0%
India pale ale er en 
traditionel india pale 
ale, som de er brygget 
på USAs vestkyst. 
Denne gyldne ale er 
humlet med 5 forskelli-
ge humle. Alle humle er 
aroma humle .

Extra Pilsner 5,0%
Extra Pilsner med 5% 
alkohol har lidt mere 
bid og karakter end 
den gængse pilsner. 
Den er inspireret af de 
tjekkiske pilsnere fra 
Prag, hvor vandet er 
halvhårdt som i Aarhus. 
Nyd den til frokosten 
eller til en god stund her 
i livet.

Forårsbryg 7,0%
Forårsbryg er en lys 
Dortmunder type. Det 
er en hilsen til solens 
første stråler og det 
spirende forår. Nyd 
den til fed fisk, æg og 
rejer eller til lyse oste. 
Eller nyd den svøbt i et 
tæppe til solens første 
stråler.

1965 – TRIBUTE 7,0%
1965 – TRIBUTE er en 
kraftig Barleywine på 
9%. Barleywine er en 
typisk engelsk øltype, 
en overgæret kraftig 
øl, som med sin styrke 
nærmest er vinøs. 

Sweet Georgia Brown 
5,5%
Blev lanceret til 
Fodvarmeriets jazztelt 
i sommeren 2009. Den 
blev så stor en succes 
at den nu fås fast på 
flaske. Den er inspireret 
af de klassiske engelske 
brown ales, her med en 
let sødme fra de mørke 
malte og rørsukker. 

Celebration 6,5%
En gylden øl, krydret 
med Perle, Fuggles, 
Goldings og Cascade 
humle. Humlerne giver 
tilsammen en fløjlsblød, 
behagelig bitterhed. 
Brygget i anledning af 
vores 5-års jubilæum 
i 2010. 

Fregatten Jylland 8,0%
Fregatten Jylland er en 
mørk-gylden kraftig 
øl på 8%, krydret 
med æblesaft. Som 
Imperial Stout vil denne 
øl udvikle sig på flasken. 
Vi forventer at humle-
bitterheden som lige nu 
er markant, vil aftage 
med tiden. Velegnet 
til en kraftig gryderet 
eller vildt. 

Old Strong Ale 8,0%
Ny overgæret øl.
Brygget med en
smule røgmalt
fra Den Gamle By.
Engelsk inspireret.
Vil udvikle sig på
flaske. 

Aarhus Bryghus laver special-øl til nydelse! Det vil sige at kunsten ikke bliver så avanceret at resultatet bliver 
afskræmmende og kun kan drikkes af kendere. Enhver der har lyst til at prøve noget nyt, vil finde glæde i 
Aarhus Bryghus produkter. 

Aarhus Bryghus laver special-øl med mellem 5 og 9% alkohol, tappet i store 60 cl flasker. Der vil være øl, som 
vil være velegnede som aperitif-øl, der vil være øl som er velegnede til fisk og lyse kødretter, og der vil være 
mørke, kraftige og fyldige øltyper, som er egnede til kød og oste.

Aarhus Bryghus


