
Bicycle Brewing collab. Caleidoskope
Mirrored - Bru1 / Citra - DIPA - En hazy og juicy Double IPA, som er brygget med Bru-1 og Citra. Den har en dejlig fyldig
krop fyldt med frugtige noter af citrus og ananas og en let bitterhed. 

Bicycle Brewing
Green Jasmine - Pale Ale - Denne Pale Ale er brygget med Jasmine Green Tea. Den har en let krop, et let crispy bid. Med
en medium bitterhed og lette noter af blomster og te. 

Gamma Brewing
Obsequious - BA.  Imperial Stout - Gamma's første Barrel Aged Imperial Stout. Den er brygget med en stor portion
karamelmalte, havre, hårdt ristede malte, muscovadosukker og kaffe fra Prolog. Den har hygget sig 14 måneder på
bourbon tønder og byder bl.a. på noter af kaffe, vanilje og bourbon. 

Gamma Brewing
Just The One - HBC586 - NEIPA - En ny single hop IPA fra Gamma - denne gang brygget med humlen HBC 586. En
amerikansk humle, som er kendt for sin kraftige aroma af tropiske frugter, typisk mango, guava og appelsin, samt lette
noter af urter.

Humleland
ROSE - Berliner Weisse - Denne øl er inspireret af rosévin og ønsket om at brygge en, øl som ligner rosé. Den er tilsat
hvide druer og hindbær, som giver den en dejlig frisk aroma og en let bitterhed. 

Kasper Brew Co.
California Rain - West Coast IPA -  Ingen haze, men en god portion bitterhed får du i denne IPA. Du kan smage den
sprøde pilsnermalt, en god bitterhed og meget frugtig aroma fra humlerne Simcoe, Chinook og Columbus. 

Kasper Brew Co.
Amber Waves - Lager - En forfriskende udgave af den velkendte “Classic”. Du kan forvente en let sødme fra malten,
frugtige noter i aromaen og en sprød krop. En yderst drikkevenlig øl, som varmt kan anbefales til det kolde frokostbord. 

Næstved Bryghus
Against Øll Odds - Strong  Ale - Der er brugt rigtig meget malt, og brygmesteren har været rundhåndet med humle for at
få den fine afbalancering i smagen, der er harmonisk og har den helt rigtige balance mellem maltsødmen og
bitterheden.

Bee r l i v e r y . d k

Vi er meget glade for, at du har valgt at være en del af Beerlivery Beer Club. I denne måned har vi
udvalgt nogle øl, som både passer til de kølige januardage, nytårskurene og som bare er til
selvforkælelse. Vi håber, du bliver lige så vild med dem, som vi er.

Skål og rigtig god fornøjelse.

JANE OG MICHAEL
Beerl ivery

JANUAR
SMAGSKASSE
Januar måneds smagskasse byder på 8 lækre
øl fra 6 forskellige danske mikrobryggerier.


