
God øl og masse af sjovt 

 

Den 20. april rullede en "skør" amerikaner op ad telefonvej. Han havde hele 

bilen fyldt op med godt øl fra Midtfyns Bryghus. 

Hele 24 medlemmer havde køb sig adgang til denne aften med underholdning 

og godt øl. 

Da alle endelig var kommet på plads startede Eddie fra Midtfyns Bryghus med at 

fortælle historien om at komme til Danmark og hans vej frem til at blive bryghus 

ejer. 

Som altid med Eddie var hans fortælle måde meget underholdende, og der blev 

grint rigtig meget. 

Her efter kunne vi begynde at smage på nogle af de gode øl han havde valgt at 

tage med denne aften. Alt mens der kom historier og fortællinger om øl og det 

at drive Midtfyns Bryghus. 

Undervejs kom der også nogle fortællinger om han sjove og gode venskab med 

Hornbeer' Jørgen. 

På den måde forsatte aften, og hurtigt var der gået 3½ time og vi måtte pakke 

sammen og sende Eddie tilbage til Fyn. 
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Dog blev der lige inden han kørte fra Telefonvej, handlet en del øl af de fleste 

deltager. 

Vi kan kun sige tak til Eddie for en underholdende aften. 

Wheat 

 

En frisk og utraditionel hvedeøl med smag ag honning, hindbær og lime. 

Midtfyns Wheat er brygget med hvedemalt, palemalt og karamelmalt. 

Serveres til en let forret, til fisk eller som velkomstdrink. Dekoreres gerne med 

en tynd skive lime ovenpå skummet. 

Belgian Blonde 

 

En lækker belgisk inspireret øl på 6,9%. 

  

  

Gunners Ale 



 

Gunners Ale er en rød ale, som vores bryggeri har skabt til at matche farverne 

på fodboldklubben. 

Det er en blanding af udsøgte typer malt og humle, der tilføjer en duft af 

samvær. 

Bedst tjent i en "Cup". 

Chili Tripel 

 

En belgisk inspireret Tripel med blot en knivspids chili. En elegant balance 

mellem sød og krydret, som skaber en unik opvarmning oplevelse. 

Ekseptionel med kolde retter, skaldyr eller Tapas. 

Rough Snuff 2 



 

Midtfyns Bryghus vil gerne støtte nogle af de bedste hjem bryggerier i Danmark. 

Fra tid til anden, vælger vi en særlig håndbrygget øl og invitere bryggeren at 

brygge det på Midtfyns Bryghus. 

Barley wine 

 

Engelsk alternativ til fransk vin. 

Den bitterhed kombineret med smagen af karamel, tørrede frugter og eg gør 

denne barleywine en afbalanceret smagsoplevelse. 

En perfekt dessert øl. 

Imperial Stout 



 

Mørk og fyldig øl med en dejlig cremefarvet skum. Kraftig smag af eg kaffe og 

vanille. 

Stor med stærke ost, vildt eller chokolade desserter. 

European Beer Stjerne 2015 Gold Award Winner. 

Russion Imperoal Stout 

 

En kulsort russisk Imperial Stout, brygget med 5 malttyper. Hovedet er 

chokolade-brun. 

Øllet har en god balance mellem de humle og sødme fra malte. 
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