Engelsk øl til den bitter side.
Den 25. januar var 8 medlemmer mødt op for at smage lidt forskellige engelsk brygget øl.
Det var et lille sluttet selskab, hvilke gjorde at der virkelig blev talt om de øl som blev
serveret. Flere af deltagerne havde nok ikke set at der var så meget IPA og PA mellem
øllene, men lige som her hjemme er de engelske craft bryggerier også gået med på den
mode.
Men at de emner der blev talt en del om var hvordan salget af engelske øl ville blive påvirket
af det Britiske farvel til EU.
Det bliver spændende at se om det får nogle indflydelse.
Men de 8 medlemmer fik smagt sig i gennem de dejlige øl, og kunne konkludere at de også
kan finde ud af at lave nogle rigtig gode øl der over.

Burning Sky Brewery
Engelske Burning Sky Brewery er et lille, hyggeligt Farmhouse Brewery fra East Sussex.
Burning Sky, en brygger drøm. Drømmen om en langsigtet brygger med en kærlighed til
både fyndig humle istedet for pales og den smukke belgiske øltradition. På bryggeriet, er de
heldige at være velsignet med et talentfulde team.
Mens industrielle enheder er praktiske, inspirerer de sjældent, så de valgte en lokalision i
det smukke og inspirerende South Downs. Der forgår på et renoverede Landbrug i en lidt
pænt landsby. Et ægte bondgårdsbryggeri.
Produktion af Deres første øl skete i efteråret 2013 og blev belønnet langt ud over deres
forventninger - ikke kun med et par ordrer, men med prisen som "Brewer of the Year 2014"
af The Guild of British Beer Writers, og bryggeriet blev det 4. bedste nye bryggeri i verden
2014 af Ratebeer.
Mens de er ambitiøse, ønsker de ikke at vokse ud af eller ud over de bygninger, de bor i. I
stedet investerer de stærkt i de områder, de ønsker at vokse i.
Og alt imens fortsætter de med at forfine og være særlig opmærksomme på deres kerneøl,
og sørg for, atvi har noget forfriskende at slappe af og drømme med i slutningen af dagen.

Fourpure Brewing Co
Fourpure er et London baseret håndværksbryggeri, der producerer internationalt inspireret
special øl.
Som deres navn tyder på, er deres øl tro mod de fire vigtigste ingredienser i øl: gær, humle,
malt og vand. Og det er utroligt, hvad de kan opnå fra disse tidløse ingredienser - et udvalg
af smukt udformede øl designet til at glæde den mest kyndige øldrikker eller nogen der
opdager håndværk øl for første gang.
Grundlagt i 2013, af Fourpure inspireret af Adventure

Tiny Rebel Brewing Co
Deres nye bryggeri åbnede 1. juli 2017.
Det huser et skræddersyet dobbeltstrømmet 30bbl bryggeri, en bar der serverer den
friskeste øl, og en butik sælger alt fra flasker og dåser til t-shirts og hoodies.
Dette hus er mere end bare et bryggeri.

Siren Craft Brew
Sirens fra den græske mytologi ville lokke søfolk med deres magiske sange. Deres stemmer
ville omslynget dig ind i en kompleks, lagdelt melodi. På Siren Craft Brew arbejder vi på en
lignende måde og kombinerer fire ingredienser, der interagerer sammen på magiske måder
til at skabe vores øl. Hver øl er individuel, overfyldt med smag, aroma og tekstur. Hver har
sin egen hemmelighed. Hver er lidt farlig.
Bryggerne er her for at drille, svinge og overtale. De vinker dig forsigtigt til en ny
smagssfære. Lad dig selv blive båret væk. Blive lokket ...

Blanche - Burning Sky Brewery

Øl type: Witbier
Alkoholprocent: 4,5%
Blanche er inspireret af den klassiske belgiske witbier-tradition. Denne rene drikøl er let
krydret, velsmagende og aromatisk til optimal forfriskning.

Session IPA - Fourpure Brewing Co

Øl type: IPA
Alkoholprocent: 4,20%
IBU: 42
Den transatlantiske indflydelse fra amerikansk brygning inspirerede dem til at lave en øl
med stor, fed humle i en let drikkende, sårbar pakke. De bruger Mosaic, Simcoe, Cascade &
Centennial til at levere et stærkt hit med spændende hop karakter.

Southern Latitude - Fourpure Brewing
Co

Øl type: Pale Ale
Alkoholprocent: 4,4%
IBU: 40
Southern Latitude er på form i løbet af sommeren og tager sin arv fra et væld af forskellige
kilder. En New England stil øl, brygget i U.K., ved hjælp af Aussie og U.S humle. Forvent en
robust, frugtagtig og bitter smagsprofil af mango, ananas og grapefrugt.

Cwtch - Tiny Rebel Brewing Co

Øl type: Red Ale
Alkoholprocent: 4,6%
IBU: 50
Sandsynligvis det bedste ord nogensinde. Cwtch (rim med butch) kan betyde enten kæle
eller lillehul. Tag et glas, slap af og luk op med denne utraditionelle walisiske røde ale - en
perfekt blanding af seks karamellmalter og tre citrus amerikanske humle.

Det er ikke den gennemsnitlige bitter - humlen gør mere til denne dybe, gule farvede øl end
bare at give bid. Ethvert gammelt humle kan gøre det! De har valgt nogle af de mest
aromatiske og skarpe humler fra den anden side af dammen for at give dette røde et nyt hit,
der supplerer karamel smagen af malterne, der giver denne øl sin farve. Drikke evne og
balance gør denne øl.

American Pale - Fourpure Brewing Co

Øl type: Pale Ale
Alkoholprocent: 5%
IBU: 37
Deres Pale Ale er inspireret af de fantastiske eksempler på stilen fra Californien. Cascade,
Centennial og Citra humle bidrager med elegante blomster og citrus hop smag og aromaer,
der forsigtigt understøttes af en let ristet malt karakter. Fed men forfriskende.

Cali American Pale Ale - Tiny Rebel
Brewing Co

Øl type: Pale Ale
Alkoholprocent: 5,6%
IBU: 55
De bringer dig en øl, der er humlet af h/t. Saftig og frisk, Cali er ankommet.
Deres Amerikanske Pale Ale er inspireret af det hårde og klare af vestkysten. Ting er ikke
altid solskin og slik.
Glem Beverley Hills. Hvis du vil se den virkelige West Coast, skal du se gaderne i Compton og
Westmont.

Lad ikke de saftige tropiske frugtsmagninger narre dig. Dette er en stor, dårlig moderlov af
en APA. Kom og vær med i Deres bandes hjem.

Juicebox Citrus IPA - Fourpure Brewing
Co

Øl type: IPA
Alkoholprocent: 5,9%
IBU: 56
Ren tropisk, frugtagtig fornøjelse i et glas. Frisk appelsinskal og dynger af ekstremt
aromatisk humle giver denne øl lyse, intense smagsstoffer af mango, papaya og bitter
orange. En tilbageholden, men nuværende bitterhed gør, at du vil have den næste slurk, og
den næste og den efterfølgende. Humlet, sød og forfriskende.

Shape shifter IPA - Fourpure Brewing
Co

Øl type: IPA
Alkoholprocent: 5,9%
IBU: 68
Deres vestkyst IPA er inspireret af vores kærlighed til humle. Aggressiv tørhumlet med Citra,
Mosaic & Centennial giver intens smag og aromaer af mango, grapefrugt og ananas.

Last Voyage - Burning Sky Brewery

Øl type: IPA
Alkoholprocent: 6,7%
Samarbejdsbryg mellem Harveys / Burning Sky. Denne samarbejde øl blev brygget til minde
om Deres fælles ven, Ruth Anglezarke. En afrundet maltbase understøtter de store saftige
humlesorter. Aroma er af krydret appelsin og mango.

Pretty Mess - Burning Sky Brewery

Øl type: IPA
Alkoholprocent: 7%
‘Pretty Mess’ er en amerikansk-inspireret IPA humlet med fortrinsvis Citra, og fremstår i
aroma og smag meget frugtig. En meget let drikkelig, moderne og afbalanceret IPA.

Deucebox - Fourpure Brewing Co

Øl type: IPA
Alkoholprocent: 8,3%
IBU: 70
Appelsinerne til Deucebox, deres 8,3% citrus dobbelt IPA, høstes ved sprøjtning i Californien.
Drømmer gennem meget store højttalere med en så høj intensitet, at frugten bare falder fra
træerne og saftene selv. Dette tilføjes derefter til deres Citrus IPA opskrift med to gange
humlen, to gange maltet og to gange saften til servering af en punchy, tropisk glasklasse
hver gang.

The Tickle Monster - Siren Craft Brew

Øl type: IPA
Alkoholprocent: 12%
IBU: 70
Dette ølmonster er et samarbejde med To ØL som en del af deres Digit-serie. De tog alle
humle til hver enkelt bryg, tilsat mango, lagerede på Cedar, og forstærkede ABV til en kraftig
12%. Den kigger, og den er et monster.

