
Amager Bryghus
Lust - Strong Ale - Belgisk Strong Dark Ale er blød og domineret af malten og sukkeren, som er tilsat under brygningen.                  
Trods sine 9,2 % er den relativ sød, og du finder noter af banan, kanel og julekrydderier og en sødlig karamel i
eftersmagen. 

Bicycle Brewing Collab. BrygBrygBryg
Svigermor - Imperial  Stout - En dejlig mørk og intens øl, som er brygget med æbler og krydderier. Den har en fyldig
mundfylde, de ristede malte er tydelige og med lette noter af frugt, kardemomme og kanel. 

BrygBrygBryg
BB Barleywember - Barley Wine - Den er brygget med rug samt biscuit malt og tilsat rigelige mængder candi sirup og
muscovado sukker. Efterfølgende har den lagret på en Makers Mark Bourbon tønde i knapt 12 måneder. 

Bøgedal
No 705 - Farmhouse  Ale - En lys Ale med en dejlig karamel, som rammer næsen. Med en klar og strågul farve, en god
malt base og med lette noter af citrus fra humlen. 

Ebeltoft Gårdbryggeri
WIT - Hvedeøl -  Er en klassisk og letdrikkelig belgisk Hvedeøl, som holder sig indenfor rammerne. Den er frisk og med
en fyldig aroma, krydret med koriander og appelsinskal og har en let syrligt finish.

Ebeltoft Gårdbryggeri
Wildflower Batch 1000 - NEIPA -  Gammel øl, brygget med en ny opskrift. Den er brygget på frossen humle, som giver
øllen en sand smagseksplosion. Citrus- og stenfrugt træder tydeligt frem, og du får en øl, hvor både aroma og smag er
meget intens og sprød. 

Flying Couch
Luksus Bajer - Lager -  En guldbajer, som er brygget med rigelige mængder amerikanske humler, så den har fået lidt bid
og West Coast style. En sprød lager med kant og lidt luksus, som kan anbefales til det tunge julebord. 

Humleland
HipsterBoblen - DIPA -  Brygget med 3 forskellige humletyper; Columbus, Simcoe og Eukanot. Det er en West Coast style
DIPA med masser noter af frugt og en behagelig bitterhed som balancerer sødmen og den relativt høje alkohol. 

Kasper Brew Co. Collab. Snipniff Brewing
Chasing Penguins - Mikro IPA - En mild øl brygget med de bedste New Zealandske humler og engelsk gær. Lækre
frugtige noter, fyldig hazy krop, let bitterhed og rund mundfylde.  

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 efteråret og til de tidlige julefrokoster. Vi håber, du bliver lige
så vild med dem, som vi er.

Skål og rigtig god fornøjelse.

JANE OG MICHAEL
Beerl ivery

NOVEMBER
SMAGSKASSE
November måneds smagskasse byder på 9
lækre øl fra 9 forskellige danske
mikrobryggerier.


