
 
 

Husk at stemme på Danmarks bedste bryggeri i 2012 
– efter din mening.

Som medlemmer af Danske Ølentusiaster har du mulighed
for at stemme på Årets Bryggeri frem til d. 30. april
klokken 24:00 mulighed for, (bag login på ale.dk - hav dit
medlemskort klar)

 
 Du skal stemme på det bryggeri som, du mener, har gjort
det mest positive indtryk på den danske øl-scene i 2012.

Det er muligt at stemme på de 130 danske bryggerier der
var aktive i 2012.

Resultatet vil blive offentliggjort fra Scenen på
Ølfestivalen fredag den d. 24. maj klokken 16:30.

Se mere http://www.ale.dk/index.php?id=11774

 

Nu har vi afholdt et par arrangementer i Lokalafdelingen
Kongens Lyngby, med rimelig tilfredshed.

 
Men da vi sakkens kan være mange flere, kunne vi godt
tænke os at finde lidt mere ud af hvad medlemmerne gerne
vil have ud af deres lokalafdeling.

 
Derfor håber vi at i gider udfylde denne
spørgeundersøgelse inden den 1/5, således at vi kan danne
os et overblik over hvad vi skal lave i efteråret.

 
Klik her og udfyld ungersøgelsen

 

 

Det vil foregå tirsdag den 14. maj 2013 kl. 19.00 i
"Borgernes hus" på Søborg Hovedgade 79, 2860 Søborg.

  

PREVIEW!

http://www.ale.dk/index.php?id=11774
http://www.surveymonkey.com/s/R6N2GLR
http://www.borgernes-hus.dk/
http://www.krak.dk/firma/borgernes-hus:352674/2860-s%C3%B8borg?search_word=borgernes+hus


 
Emnet for denne smagning er: Stevns Bryghus

 
Bryggeriet skiller sig ikke ud med væsentlig profil som
bryghus (meget humle eller særlig økologisk profil), men
brygger øl, som er lokalt brygget.

 
Navnene på de forskellige bryg er taget ud fra den lokale
historie og traditioner i området, hvilke du vil  kunne høre
nærmere om på selve smagningen. Øllet er kendetegnet
ved at være i den billigere ende af mikrobryg. Der brygges
både pilsner, ale, pale ale, trippel mv. 

Vi håber på også at have deres påskebryg med ved denne
smagning.

 
Prisen for at deltage er 80,- kr. som betales ved
tilmeldingen.

 
Alt hvad du skal gøre for at komme med, er at tilmelde dig
og betale her. Tilmeldingen slutter den 7. maj 2013

 
Skulle du have spørgsmål til dette arrangement, kan du
kontakte Jacob Hertz.

 
Vi glæder os til at se dig!!!

 

 

http://place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=9ab90fc806
mailto:jacob.hertz@gmail.com

