OBS ved køb af glas vin.
Hvid, rød og rosé = 15 cl.
Dessert og Portvin = 8 cl.

Vinkort

I vores skønne omgivelser mærker man rigtig historiens vingesus

MÅNEDES TILBUD
Hvidvin
2018 Riesling Trocken, Qualitätswein, 100 cl

Hofgut Wiesenmühle har været familieejet siden 1816, og møllen er siden blevet lukket. I stedet fokuserer familien i dag på vinproduktion. Godset forvaltes i dag af 6. og 7. generation. Der lagres ofte på
rustfri ståltanke for bedst at bevare vinenes frugtige præg, mens andre lagres på store egetræsfade eller
barriques. Her trives særligt Riesling og Bourgognesorter særdeles godt i den lerede jord og det forholdsvis kølige klima.

1/1 flaske: 329

Rødvin
2016 Elsa Cabernet Sauvignon Valentin Bianchi,

Bodegas Valentin Bianchi hører blandt de mest ansete producenter i det spændende vinland Argentina.
Der er tale om et familieforetagende, der med tre generationers erfaringer fremstiller et førsteklasses
vine på et spændende udvalg af druesorter. Elsa’s Vineyard befinder sig i San Rafaeldalen i provinsen
Mendosa, der er kendt som Argentinas fineste vinområde. Klimaet er fremragende for produktion af
førsteklasses druer. Dagene er solfyldte og lange og sikrer druerne optimal modenhed. Nætterne er
kølige og således med til at opretholde det optimale syreniveau, som sikrer perfekt balancerede vine.

1/1 flaske: 329
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Vi er her på Slotskroen meget opsatte på at støtte det lokale, om det er med råvarer til køkkenet, øl til restaurant eller som nu også de lokale vinbønder.
Vi har derfor indgået et samarbejde med Kim fra MODAVI tæt på Kolding
MODAVI med deres helt egen måde og se dansk vindyrkning på.

MODAVI står for Moderne Dansk Vin og er en passion, som har udviklet sig eksplosivt de senere år. MODAVI er en dansk producent af specialvine af højeste
kvalitet. Med en kombination af klassiske produktionsmetoder og deres konstante
udvikling af unikke smagsvarianter med et moderne dansk twist, skaber de ekstraordinære oplevelser.
Vi er her på Slotskroen meget opsatte på at støtte det lokale, om det er med råvarer til køkkenet, øl til restaurant eller som nu også de lokale vinbønder.
Vi har derfor indgået et samarbejde med Kim fra MODAVI tæt på Kolding.
MODAVI har helt deres egen måde og se dansk vindyrkning på. MODAVI står for
Moderne Dansk Vin og er en passion, som har udviklet sig eksplosivt de senere år.
MODAVI er en dansk producent af specialvine af højeste kvalitet.
Med en kombination af klassiske produktionsmetoder og deres konstante udvikling af unikke smagsvarianter med et moderne dansk twist, skaber de ekstraordinære oplevelser.
Vi har valgt at vi gerne vil gå forrest for at promovere disse fantastiske vine, derfor
har vi valgt at sælge de fleste vine både i glas og hel flasker til rigtig gode priser.
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MODAVI VINGÅRD
			
1 gl.
½ fl. 1/1 fl.
BOBLEN ”FÅS I LYS OG ROSÉ” .............................................................................. Dkk.			 349,er en eksklusiv dansk mousserende vin produceret af vindruer, som er fremstillet efter den traditionelle
franske Champagne metode.
LYSET ............................................................................................................................... Dkk. 79,-		
er en frisk hvidvin med masser af frugt i næsen og en fin balance mellem syre og sødme.

299,-

ROSEN ............................................................................................................................. Dkk. 79,-		 299,er en dejlig dansk rosé, prøv den på terrassen til dine gæster eller til grillet laks og andre lette retter.
DAMEN ............................................................................................................................ Dkk. 89,389,er en dansk isvin med noter af abrikos og fersken i næse og mund. Nydes ved 10 grader til søde desserter og blåskimmelost.
HERREN .......................................................................................................................... Dkk. 89,349,er en dansk isvin med mindelser af Banyuls, bør nydes svalt til oste, ris á la mande og sødlige desserter.
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INTERNATIONALT GIN SMAGEBRÆT
UNGAVA GIN, CAMUS, CANADA
Type: Modern/Premium
Ingredienserne til Ungava Gin er sjældne og vokser vildt i Ungava. De plukkes i hånden af den lokale
Inuitbefolkning og handles på fairtrade-betingelser. Efter traditionel opskrift udblødes bærrene og urterne naturligt i gin’en, indtil den har opnået sin komplekse smag og slående gule farve. Resultatet er en
udsøgt, velbalanceret gin.
SAFFRON GIN, BOUDIER, FRANKRIG
Type: London dry
Saffron Gin fra Gabriel Boudier har det hele. Engelsk London Dry Gin, indisk krydderi og fransk viden i
en skøn cocktail. Saffron Gin er lavet på 8 forskellige ingredienser: enebær, koriander, citron- og appelsinskal, frø fra planten angelik, iris, fennikel og til sidst safran, som bibringer Saffron Gin sin helt unikke
farve og ikke mindst sin krydrede karakter.
VILLA ASCENTI GIN
Type: Modern
Villa Ascenti Gin er en italiensk gin lavet på hjemmedyrkede urter fra det maleriske Piemonte. Ginen er
lavet på frisk mynte, timian og Moscato-druer og har derfor en utrolig blød og frisk smag. Lorenzo Rosso,
som er Master Distiller, arbejder tæt med bønderne i Piemonte for at udvælge ingredienserne til denne
gin.

Gin smagebræt 159,-
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DANSK GIN SMAGEBRÆT
COPENHAGEN DISTILLERY DRY GIN
Type: Modern
ModernCopenhagen distillery startede med en mand, der godt kunne lide en god whisky. Det udviklede
sig til en passion for forskellige slags destilater og herunder GIN. Ginnen her er holdt i de rene nyancer.
Frisk, krydret og elegant.
KONGSGAARD GIN
TType: Modern
ModernDanske Søren og Bettina Kongsgaard står bag denne Gin, som bliver destilleret i hjertet af
Cognac. Men lavet er dejlige danske Holsteiner Cox æbler, rå lakridsrod, harpiks og egetræ. Meget mere
dansk kan det vist ikke blive :D.
RADIUS BATCH NO. 00022
Type: Modern
ModernRadius distillery er et lille dansk destilleri der kun laver små “batches” i hånden. Batch nr. 22 er
lavet med agurk, citrongræs, havtorn og enebær. En dejlig let og aromatisk gin, der passer perfekt til den
danske sommer.

Gin smagebræt 159,-
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MOUSSERENDE VIN
VIOLETTE - ROSÉ - COLLALTO
At finde en lignende mousserende rosé er så godt som umuligt. Kombinationen mellem dens friske aromaer, der spænder over både noter af citrus samt elegante noter
af røde sommerbær og dens perlende pink bobler gør, at den er utrolig let drikkelig og
sagtens kan nydes uden tilbehør. Ideel til en solrig eftermiddag på terrassen.

1 gl. 99,-

1/1 flaske 399,-

CHARLES MIGNON 1. CRU CHAMPAGNE BRUT ELLER ROSÈ
En flot gylden farve i glasset med flot spil fra boblerne. Duften er ekspressiv med toner af
hyld, frisk græs og lidt grønne æbler. Smagen er fokuseret med sprød grøn frugt og fornemmelsen af sommer. En god balanceret mousse giver en vin i god balance.

1/1 flaske 599,-

FABIANO – CASTELLO - PROSECCO – VALPOLICELLA - ITALIEN
I duft og smag mødes man af en delikat frugtrig smag af gule frugter, friske æbler,
pærer og en snert af blomster. Vinen er frisk, livlig og fløjlsblød. Eftersmagen er vedholdende og flot balanceret.

1/4 flaske 109,-

1/1 flaske 279,-
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1/2 FLASKER
RIESLING – MURÉ – ALSACE FRANKRIG
Flot gylden i glasset med herlig
ekspressiv duft af fersken og
melon. Smagen har god struktur. Her er noter af citrus og
tørret ananas i baggrunden. En
god ledsager til mere komplekse
retter og gerne til krydrede
retter.

1/2 flaske 199,CUVÉE PRESTIGE FRANKRIG
En god Cuvée består altid af den
rette kombination af vine med
forskellig druer.

1/2 flaske 179,2017 DOMAINE DE LA
VILLAUDIÉRE – SANCERRE –
LOIRE – FRANKRIG
Her er noter af friskslået
græs, grønne æbler og en mild
citruskarakter. Smagen er tør
med intens frugtsyre der renser ganen og baner ved for den
delikate frugtkarakter i vinen.

CUVÉE PRESTIGE -FRANKRIG
Vinen har en smuk mørk rød
farve. I smagen fornemmes
røde bær i smuk samklang med
noter af timian og laurbær.
Eftersmagen er kompleks, rund
og velafbalanceret.

1/2 flaske 179,2015 SAINT GEORGES SAINT EMILION - FRANKRIG
En herlig klassisk og altid
stilsikker Saint Emilion. Blød
og vel balanceret. Smagen er
blød med toner af kirsebær
og solbær. Eftersmagen er
vedvarende og fløjlsblød.

1/2 flaske 199,-

CÔTES DE PROVENCE ROSÉ FRANKRIG
Provence rosé er indbegrebet
af
sommer. Finesserig og elegant
- en perfekt ledsager til lette
salater, aperitif eller blot alene.
En eminent rosé perfekt til
terrassen.

2013 - BENI DI BATASIOLO –
BAROLO – DOCG – PIEMONTE
- ITALIEN
Kongernes vin og vinens konge
- Barolo! Fremstillet på den
kraftfulde Nebbiolo drue. Dette
er en vin med intens kraft og
dyb mørk frugt. Duften har noter
af mokka, mørk chokolade og
brombær. Vinen er en særlig
fornem ledsager til rødt kød,
vildt, fuglevildt, ragout, kalv, lam
og stærk ost.

1/2 flaske 199,-

1/2 flaske 279,-

1/2 flaske 219,-
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HVIDVIN
2016 - CHÂTEAU DE MALIGNY – CHARDONNAY - CHABLIS – FRANKRIG
Chablis, Château de Maligny, fremstår med en smuk lys farve med sarte grønne
reflekser, en tør smag med fine nuancer af citrus, græs, lidt mineralitet og en lækker
fyldig fedme fra fadlagringen. En lang og vedvarende eftersmag vidner om en vin i flot
balance, der vil glæde de fleste.

1/1 flaske 399,-

MURÉ PIERRES SÈCHES PINOT GRIS (2018)
Pinot Gris høstes i hånden med lavt udbytte fra gamle vinstokke dyrket efter familiens
gamle traditioner. Ved høsten, der foregår i slutningen af september, lægges druerne
i små 20 kilos kasser for at bevare så mange hele druer som muligt. Efter høsten vinificeres mosten langsomt med brug af druernes egen naturlige gær, under temperaturkontrol for at bevare mest mulig af druens karaktertræk.
Muré-familien har produceret vin i Alsace siden 1648, og i dag er det 12. generation,
der leder vinhuset. Vinene fra Muré produceres i underområdet Rouffach, som ligger i
den sydlige del af Alsace, 17 km syd for Colmar
Pinot Gris Pierres Séches fra Muré er intens og flot styret med et lækkert bid fra
eksotisk frugt og en elegant frugtsyre til at holde balancen. Et godt billede på Pinot
Gris-druens egenskaber.

1 gl. 99,-

1/1 flaske 339,-

LENTZ - RIESLING - ALSACE - FRANKRIG
Elegant, frisk og harmonisk fremstår denne Alsace Riesling og giver lyst til et glas mere. En
alsidig og balanceret vin i flot balance. Riesling som vi kender den.

1 gl. 79,-

1/1 flaske 319,-
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HVIDVIN
2018 MACON VILLAGES - BOURGOGNE - FRANKRIG
Let og frugtrig vin, som skal nydes mens, den er ung og har sin charme. Farven en lys
gylden. Duften er citrus og lime samt lette toner af blomster. I smagen er den frugtrig
og ren med en
let behagelig syre.

1/1 flaske 299,-

2018 – BABICH – BLACK LABEL – SAUVIGNON BLANC –
MARLBOROUGH –NEW ZEALAND
Farven er flot grøn med gyldent skær. Duften er voldsom med de klassiske toner fra
Sauvignon Blanc, lige fra nyslået græs til hyldeblomst. Smagen er intens med stram
syre og en varm moden frugt koncentration til at give en fuldendt vin i balance.

1/1 flaske 349,-

2017 - DOMAINE DE LA VILLAUDIÉRE –
SAUVIGNON BLANC - SANCERRE – LOIRE – FRANKRIG
Her er noter af friskslået græs, grønne æbler og en mild citruskarakter. Smagen er tør
med intens frugtsyre der renser ganen og baner ved for den delikate frugtkarakter i
vinen.

1/1 flaske 399,-
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ROSÉVIN
2018 - DOMAINE DE LA VILLAUDIÉRE PINOT NOIR - SANCERRE - LOIRE -FRANKRIG
Sancerre Rosé er en frisk og indbydende vin med en smukroséfarve. Duften er grøn og
sødlig som rosenblade med noter afskovjordbær. Smagen er tør og fyldig med noter af
skovjordbær,hindbær og slutter af med et let krydret strejf. En elegant rosé påden eneste
blå drue i Sancerre området, nemlig Pinot Noir.

1/1 flaske 369,-

2019 DECORE ROSE, IGP PRODUCTEURS PLAIMONT FRANKRIG
Vinen er skabt med tanke på det smukke franske forår, hvor alt står i blomst og summer af liv. Krokus og primula er meget typiske for området og har givet inspiration
for Décoré, som på smuk og farvestrålende og smagfuld vis er livlig, let, aromatisk og
nærmest summende af liv. I Gascogne er jorden rig på ler og kalksten, hvilket er unikt
for det sydvestlige Frankrig. De nordvendte vinmarker med de kølige og dybe jordlag
er som dedikeret til en smuk, aromatisk rosévin

1/1 flaske 269,2019 ESTATE ROSE CABERNET SAUVIGNON
VINA ERRAZURIZ CHILE CENTRAL VALLEY
Viña Errazuriz blev grundlagt i 1870 af Don Maximiano, da denne købte et stykke goldt
jord i Aconcagua-dalen. Hårdt arbejde, store visioner, løbende investeringer og sund
fornuft har resulteret i, hvad man uden at rødme kan betegne som en verdensklassemark.
I dag ejer Viña Errazuriz 350 ha vinmarker med en produktion på over 4 millioner flasker
årligt, hvoraf 90% eksporteres. Viña Errazuriz’ øverste chef er nu den dynamiske Eduardo
Chadwick, som er femte generation efter grundlæggeren Don Maximiano
Indbydende duft af jordbær, modne hindbær og røde kirsebær. Smagen er velafbalanceret
med blød, imødekommende og afrundet struktur.
Eftersmagen er forfriskende og vedvarende
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RØDVIN
CHRISTIAN BERNARD FLEURIE VIEILLES VIGNES (2018)
Fleurie er en af de bedste kommuner i Beaujolais, her er et et eksempel i smuk stil
med friske røde bærnoter og lang intens eftersmag.
Kan nydes hele året.
God til:
Kylling/kalkun, salater, ost(mild)

1 gl. 69,-

1/1 flaske 299,-

2015 SAINT GEORGES - SAINT EMILION - FRANKRIG
En herlig klassisk og altid stilsikker Saint Emilion. Blød og vel balanceret. Smagen er blød
med toner af kirsebær og solbær. Eftersmagen er vedvarende og fløjlsblød.
God til:
Oksekød, lam, kylling, kalkun, oste mild som kraftig

1/1 flaske 379,-

WENTE HAYES RANCH ZINFANDEL (2016)
En kraftfuld Zinfandel der giver hele spektret af smagsoplevelser. Her er tæt varm krydret og blød frugt. Dette er vinen til grillmaden hele året.
God til:
Kraftige krydrede retter, grill

1 gl. 79,-

1/1 flaske 289,-
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RØDVIN
LOS VASCOS GRANDE RESERVE (2015)
En kraftig, udtryksfuld sag med en forrygende friskhed.
Los Vascos Grande Réserve fremstår med en purpurrød farve.
Det er en kraftig og meget aromatisk vin med mørke kirsebær,
krydderier og vanille. Velbalanceret med silkebløde tanniner samt
en meget vedholdende, frugtrig og let pebret eftersmag.
Er rigtig go til rødt kød, vildt, kalv, lam og ost.

1/1 flaske 399,-

RESERVE - BABICH FAMILY - PINOT NOIR – MARLBOROUGH - NEW ZEALAND
Denne Pinot Noir er flot rubinrød i glasset. Duften er blød og lækker, en snert parfumeret, hvorefter følger noter af kirsebær, jordbær og lidt røgede noter. Smagen er
mediumfyldig med stor intensitet og cremet struktur. Der er masser af røde frugter og
saftig syre. Lækker og vedholdende eftersmag.

1/1 flaske 449,-
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RØDVIN TIL DIG SOM ELSKER ITALIENSKE VINE
2018 PÈPPOLI CHIANTI CLASSICO, D.O.C.G., TENUTA PÈPPOLI ANTINORI
Italienske Marchesi Antinori er 26 generationers vinhistorie i absolut verdensklasse.
630 år er næsten svært at forstå, når det handler om én og samme familie af vinproducenter. Men
Antinori kan spore sin historie helt tilbage til 1385, da Giovanni di Piero Antinori blev
optaget i ’Arte Fiorentina dei Vinattieri’, vinmagernes orden i Firenze. I dag er Marchesi
Antinori medlem af Primum Familiae Vini - en sammenslutning af 12 af de mest prestigiøse, familieejede vinhuse i hele verden
Druesammensætning: Sangiovese, noter af røde frugter, kirsebær, jordbær.
Er rigtig go sammen med fjerkræ,samt steak.

2013 - BENI DI BATASIOLO – BAROLO – DOCG – PIEMONTE - ITALIEN
Batasiolo, Barolo DOCG, har en dyb granatrød farve med teglfarvede reflekser. Duften
har noter af mokka, mørk chokolade og brombær. Smagen er fløjlsblød, rigt sammensat med tilsvarende noter. Tanninen er høj, men balanceret af den mørke modne frugt.
Vinen er en særlig fornem ledsager til rødt kød, vildt, fuglevildt, ragout, kalv, lam og
stærk ost. Det anbefales at dekantere vinen inden serveringen.

1/1 flaske 519,-

2017 - FABIANO RIPASSO DELLA VALPOLICELLA DOC
Tæt sort struktur med rød kant. Duften er præget af mørk chokolade og varme brombær. Smagen er kraftfuld med en kaskade af røde bær, mokka, chokolade og bløde
tanniner. Vinen har en anelse restsødme der balanceres fornemt af den kraftfulde
frugt og koncentration.Vinen er en fremragende ledsager til rødt kød, grill retter, vildt
og ost.
Serveringstemperatur: 16-18°C

1 gl. 139,-

1/1 flaske 499,-
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RØDVIN
2014 RIZZARDI 3 CRU AMARONE, CLASSICO
Vinhuset Guerrieri-Rizzardi er uden diskussion den mest prestigefyldte producent
i det fremragende og samtidig meget smukke Veneto-område. Huset er samtidig
blandt de mest ansete i hele Italien. Familien Guerrieri-Rizzardi har været kendt og
forbundet med vinavl i
mere end to århundreder, og huset er den dag i dag en af de betydeligste jordbesiddere i Veneto-området. Husets historie, der strækker sig 500 år tilbage i tiden, er et
produkt af de grever, der på den tid slog deres vinhuse sammen. Druerne til Rizzardis
3 Cru Amarone udvælges fra de tre Cru-marker Calcarole, Pojega og Rovereti. Duften
er fyldt med nuancer af kirsebær, rosiner, svesker og krydderier, tilsat lette noter af
fad. Smagen er fyldig og tæt med masser af intensitet og den for Amarone så karakteristiske diskrete sødme.

1/1 flaske 599,2019 DOLCETTO D´ALBA, DOC, PRUNOTTO ANTINORI, PIEMONTE
Livlig, rubinrød farve. Ungdommelig og med masser af druer i aromaen, der minder om
moden frugt.
Smagen har varme toner og er vedholdende. Duften er karakteristisk lidt urtet og
mørke frugter

1/1 flaske 360,2012 - CASTELLANI - BRUNELLO DI MONTALCINO – TOSCANA - ITALIEN
Typisk for Brunello med den lange lagring er vinen flot teglfarvet med en stor ekspressiv duft af kirsebær, brombær og læder. Smagen er elegant med høj frugtintensitet
og medium fylde. Her er noter af røde og sorte bær i skøn forening med de udviklede
aromaer fra fadlagringen i form af læder og cigarkasse.
En oplagt ledsager til grillet vildt eller andre intenst smagende kødretter.

1/1 flaske 599,-
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PORTVIN/DESSERTVIN
NIEPOORT THE SENIOR TAWNY MOUSTACHE
Smagen er fyldig og behagelig krydret med strøg af karamel, tørret og ung frugt i den
vedholdende eftersmag. Vinen opleves fløjlsblød, kompleks og med en flot balance
mellem sødme og friskhed, der gør The Senior Tawny til et unikt valg, der er alle pengene værd.

1 gl. 69,-

1/1 flaske 349,-

NIEPOORT COLHEITA
Kastanjefarvet i glasset med rødbrun kant. Den utroligt intense og fyldige aroma er præget
af tørret frugt, kandiseret frugt og karamel. I munden opleves portvinen blød men alligevel
frisk med en unik balance mellem syre og sødme. Portvinen afsluttes af en lang, elegant
og fløjlsblød eftersmag. En fremragende ledsager til desserter med frugt, chokolade og
nødder eller afkølet som aperitif.

1/1 flaske 399,-

BENI DI BATASIOLO – MOSCATO - SPUMANTE ROSÉ – PIEMONTE – ITALIEN
Moscato Rosé Spumante ser flot ud i glasset med sin lette, pink farve. Fine bobler der
vedholdende stiger op i glasset. Duften er behagelig og charmerende med kirsebær
og frisk frugt. Smagen er sødmefyldt, frisk og har god intensitet og vedholdenhed i
eftersmagen.

1 gl. 69,-

1/1 flaske 249,-
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DIVERSE DRIKKEVARE
Øl
Fuglsang flaske øl (pils, classic).....................................................................................................................
Dkk................................................................................................................................................................. 38,Ribe bryghus.......................................................................................................................................................
Dkk................................................................................................................................................................. 72,Møn Bryg 0,33 liter...........................................................................................................................................
Dkk................................................................................................................................................................. 49,Alkohol fri.............................................................................................................................................................
Dkk................................................................................................................................................................. 38,Fadøl
Fuglsang Pilsner el. Blackbird 0,3 liter........................................................................................................
Dkk................................................................................................................................................................. 42,Fuglsang Pilsner el. Blackbird 0,5 liter........................................................................................................
Dkk................................................................................................................................................................. 62,Vand
Sodavand, Fuglsang (Cola, Cola 0 (light), Car (Citrussport), Citron, Cocio..........................................
Dkk................................................................................................................................................................. 35,Ginger Beer..........................................................................................................................................................
Dkk................................................................................................................................................................. 35,Kun isvand pr. person.......................................................................................................................................
Dkk................................................................................................................................................................. 25,Adelhardt økologiske safter
Brødrene Adelhardt har lavet safter og sodavand i mere end 50 år, og har helt fra starten sat en
ære i at lave de lækreste produkter af de bedste rene økologiske råvarer.
Vælg mellem: Hyldeblomst, Æble, Appelsin og Rabarber
Drikkeklar økologisk saft.................................................................................................................................
Dkk................................................................................................................................................................. 45,Møn Bryhus: Gaveæske med 4 fl Dkk.................................................................................................125,Ribebryghus: Gaveæske med 4 fl Dkk................................................................................................ 119,Gaveæske med 3 fl.Dkk.................................................................................................159,-
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Historien om Ribe bryghus
Ribe Bryghus ligger i den helt gamle del af Ribe by. Dørene blev åbnet for salg den
24. juni 2006, og virksomheden er lige siden blevet drevet på et meget seriøst
fritidsplan, af Lars Nielsen, Mark Vind og Steen Sahl. Brygudstyret har tidligere fungeret som “pub-bryggeri” i England, og tankene er derfor konstrueret i en
charmerende kombination af teknik, rustfrit stål, kobber og lakeret træ.Hele herligheden ankom til Ribe den 10. marts 2006, hvorefter vi selv samlede og opstillede sagerne i lejede lokaler i Skolegade, kun 50 meter fra Ribe Domkirke. For os er
autenticitet og kvalitet to sider af samme sag. Af samme grund sætter vi en stor
ære i at vores øl er håndværk fra ende til anden - fra valsning af malt, til påsætning af etiketter. Man kan være 100% sikker på at øllet altid er brygget af os selv
- efter egne opskrifter. Vi brygger 2x800 liter af gangen, og gæring- og lagringstid
ligger på ca. 6 uger. Antallet af lagertanke muliggør derfor en årlig kapacitet på
ca.50.000 liter, eller 100.000 flasker, hvilket vi endnu ikke helt har tangeret.

Blond Ale

En belgisk inspireret gylden Ale med en let smag og flot hvidt skum. Blonde Ale er
brygget med citrus humle, der giver øllet
en karakteristisk friskhed og en liflig smag.

Brown Ale

En traditionel engelsk Ale med en rødbrun farve og flot skumkrone. Brown Ale er
brygget på fem forskellige malttyper, der
giver øllet dets harmoniske smag.

Black Ale

En mørk ale med en kraftig smag og blødt skum, inspireret af den irske stout.
Black Ale bør hældes op og stå et par
minutter, inden den nydes. Er velegnet til en god dessert.
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Historien om Møn bryghus
Siden etableringen af Bryghuset Møn i 2005, har vi med smuk udsigt over Stege
Nor, i Klintekongens land, Her er hver dag en livlig aktivitet for at brygge de ædle
gyldne dråber. Fra markerne lige omkring os er byggen til vores malt høstet.
Malten er grundstenen i enhver øl, og vores dygtige bryggere udfører med stor
respekt deres håndværk, så kornet, sammen med god humle, forvandles til godt øl
til glæde for alle øldrikkere. Hele processen fra korn til færdigt produkt sker i bryggeriet. Vi har ikke aftaler med andre bryggerier om at hjælpe os med brygning eller
tapning, og du kan derfor regne med at øl fra Bryghuset Møn, er brygget og tappet
lokalt med hjælp fra gode lokale medarbejdere. Hos os er det simple ingredienser
der anvendes til vores produkter. Alt hvad vi bruger er naturligt, uanset om du nyder en øl, saft eller sodavand. Alle vores sodavand og safter er økologiske, og også
blandt vores øl kan du finde økologiske varianter. I den skønne natur ude imellem
Møns Klint og Liselund henter vi vores vand. Møn Vand siver langsomt igennem
tykke lag af kridt, som i millioner af år er aflejret og fungerer som naturens vandfilter. Det gør vandet dejlig blødt og behageligt. Nyd Møn Vand helt naturlig eller
med blid brus.

Klintholm India Pale ale ”Økologisk”

En bitter og velafbalanceret IPA, hvor smag og aroma fra citrus humle byder på en
dejlig frisk oplevelse. Special god til fisk, lyst kød og frokost
Kong Hunos Klassik ”Økologisk” Nuancer af karamel og citrus giver en fin
balance imellem bitterhed og sødme. Special god tilstegeretter og frokost

Sommerspirets lakrids stout

En dybsort øl, med toner af røg, chokolade og sød smag af
ægte lakrids. Enhver lakridselskeres favorit. Special god til
desserter og blåskimmel ost. Eller blot for at nyde
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