
Lille med godt 

 

Onsdag den 10. maj var 28 glade ølentusiaster samlet på Telefonfabrikken til endnu en 

smagning. 

Denne gang havde vi inviteret René fra Det Lille Bryggeri, som have taget 10 dejlige øl med. 
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René startede med at fortælle om Det Lille Bryggeri, og hvordan han startede det og 

hvordan det er på vej mod nye højder. 

Ligeledes nåede vi også at høre lidt om det han havde i støbeskeen til den forstående 

Ølfestival. Her vi han tage ikke mindre end 42 forskellige øl med. 

Undervejs i denne dejlige smagning kom der flere konkrete spørgsmål om de øl vi smagte 

samt om det at drive et bryggeri. 

På den måde gik aften med rigtige meget snak om øl og ølverden. 

Amarillo/Citra Pale Ale 

 

Alc.: 4,2% 

Enebær Ale 

 

Alc.: 5,7% 

En flot nøddebrun farvet øl, hvor balancen mellem malt, humle og enebær er meget 

nænsomt tilpasset, så alle smagsindtryk gør sig gældende. Øllen passer utrolig godt til mad, 

men kan sagtens nydes uden.  

Ufiltreret og upasteuriseret. 

Forårsbryg 



 

Alc.: 6,3% 

Duften af appelsin, lakrids og humle sætter sanserne i gang. En flot ravfarvet øl med et hvidt 

skum, en frisk maltet smag, med flot lakridspræg, en øl som hænger i ganen til stor nydelse. 

Passer godt til påskefrokosten eller kan nydes kold i forårssolen. 

Ufiltreret og upasteuriseret 

All Blacks IPA 

 

Alc.: 6,1% 

Columbus IPA 

 

Alc.: 7,8% 

Opdag og udforsk denne kraftigt humlet øl (IPA). Tyske og engelske malttyper, engelsk gær 

og oceaner af amerikansk columbus humle. En gylden øl med flotfyldigt skum, dejlig duft af 



blomsterenge og korn marker. Endelig en unik smag og stor humlebitterhed.  

Ufiltreret og upasteuriseret 

Kriek Barrel Aged 
Alc.: 10,2% 

Bryg 700 
Alc.: 9,1% 

Dark Ale 

 

Alc.: 7,7% 

En mørk fyldig øl, hvor balancen mellem de mange malte og humletyper er meget nænsomt 

tilpasset, så alle smagsindtryk gør sig gældende. Belgisk trappist gær er med til at fuldende 

denne flotte og kraftfulde øl.  

Ufiltreret og upasteuriseret. 

Double Chili Lakrids 

 

Alc.: 8,2% 

Double Chili Lakrids Ale er helt ny, og udspringer fra vores Chili Lakrids som er utrolig 

populær. Prøv at udfordre dine smagsløg på den gode måde. 



Black Mash 2 

 

Alc.: 14% 

Stemnings billeder 
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