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Alle priser er ekskl. moms og pant

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. Bitterheden 
er let og behagelig og holder 
maltfylden fint i skak. 
EAN: 5713136000237
Pr.stk. 20,00 kr.

Julebryg - 6,5%
En rigtig juleklassiker. 
Et ”must” til det danske 
julebord. Jule Bocken har en 
rødbrun farve og en duft af 
karamel og julens og en duft 
af karamel og julens kryd-
derier. Smagen er kompleks 
med sin blanding af maltens 
sødme, humlens bitterhed 
samt toner af lakrids. I efters-
magen oplever du desuden 
en smule restsødme fra 
brygningen.
EAN:5713136000428
Pr.stk. 20,00 kr.

Hr. Svendsen APA - 5,5 %
Traditionel american pale 
ale, brygget på bygmalt, 
cascadahumle og amerikansk 
gær. Middel bitter og en duft 
af citrusfrugt, let drikkelig 
sommerøl. Navngivet som en 
hyldest til Arnold Svendsen, 
brygger på Bies Bryggeri fra 
1936 til sin død i 1977. Svend-
sen er svigersøn til H. J. Bie 
og huskes bl.a. for flere nye 
øltyper samt stor udvikling 
af bryggeriet.
EAN:5712034002558
Pr.stk. 20,00 kr.

Fyrkat Dunkel - 4,6%
En klar karamelfarvet øl med 
et flot rødligt skær. Undergæ-
ret og tysk inspireret. En fug-
tig og maltet aroma møder 
næsen, og en dejlig solid bund 
af malt efterfølges af en let 
bitter eftersmag. Meget vel-
egnet til typisk dansk køkken 
og i særdeleshed velegnet 
til marinering og braisering. 
EAN: 5713136000244
Pr.stk. 20,00 kr. 

Torvekonen Classic- 4,6%
En gylden og blød classic 
pilsner. Maltens komplekse 
sødme krydret med humlens 
urteagtige bitterhed har 
resulteret i en let drikkelig gyl-
den classic med en eftersmag, 
som bliver hængende og 
smager af mere. 
EAN: 5713136000411
Pr.stk.20,00 kr.

Havnefoged Porter - 7.5%
En kulsort øl. Dufter sødligt 
af engelsk ladrids. Smagen er 
fyldig og kraftig med nuan-
cer af både kaffe, chokolade 
og engelsk lakrids. Samtidig 
nærmest naturstridigt rund 
og let. Eftersmagen er ristet, 
varm og vedvarende.
EAN: 5713136000350
Pr.stk.20,00 kr.

Væbner Brown Ale - 6%
Brown Ale – er en mørk 
ravfarvet øl med en medium 
krop, en let brændt malt 
smag, en mild humle aroma, 
duft af nødder  og en anelse 
røg.  En fyldig øl med en god 
og lang eftersmag. Denne 
Ale er brygget efter Engelske 
traditioner. 
EAN:5713136000251
Pr.stk. 20,00 kr. 

Det oprindelige Bie’s Bryggeri blev grundlagt i 1841 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. 

Bies Bryghus

Kolli - 15 stk.

Forårsbryg - 7 %
En vinøs gylden, stærk pilsner, 
brygget på bygmalt, masser af 
økologisk rørsukker og humle-
typen perle. 
Typen er en strong lager, med 
lidt restsødme og en alkohol-
varme, der egner sig godt til 
danske frokostretter.
EAN: 5713136000268
Pr.stk. 20,00 kr.

ANNO 1841 - 7,5 %
Doppelbock - håndbrygget, 
ufiltreret og upasteuriseret.
Farven henleder tankerne på 
mørk rav og smagen er i den 
sødlige ende.
”Anno 1841” har en maltet krop 
og en nedtonet bitterhed, som 
det forventes af denne øltype.
God til de tungere simreretter 
eller bare som brændstof  til dybe 
diskussioner.  
EAN: 5 712034 002558
Pr.stk. 21,00 kr.
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