
 
 

Husk det er den 2/6 der er sidste chance for at tilmelde sig
til sommerhygger.

 
Så tag din øl-ven i hånden og få jer tilmeldt så vi kan få en
super dag.

----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 

Juni Smagning - Sommerhygge

Juni smagningen bliver en smagning med  rigtig gang
sommerhygge med grill og det hele.

Det hele foregår den 10/6 kl. 13:00

Så er det ved at være sommerferie, hvilke betyder at vi vil
mødes for at ønske hinanden god sommer.

Det vil ske med maner. Vi samles ved Tyrolerhuset. Der
vil vi så starte med at smage på et par gode og lidt
specielle øl.

Herefter vil vi få noget mad på grillen, som så selvfølgelig
skal skylles ned med en kold øl.

På denne måde vil vi hygge til der enten ikke er interesse
for mere hygge eller vi er løbet tør for øl.

Da vi har valg at ligge dette på en lørdag, og det handler
mest at hygge med andre øl interesseret, er det også muligt
at tage hele familien med denne dag.

Derfor er det muligt at købe billetter både med øl og uden
øl.

Prisen for at deltage er 200,- kr. for Mad og Øl (100,- kr.
kun for Mad).

Vi kan love at det bliver sommer hygge dag.

Tilmeldingen sker her.

Sidste tilmelding er den 2/6

  

PREVIEW!

https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=f675052efd


 

Lørdag den 11/3 afholdte Danske Ølentusiaster Danmarks
Mesterskaberne i Blindsmagning for hold på
Telefonfabrikken i Søborg.

Holdene brugte hele eftermiddagen på at smage sig
gennem de 13 øl der var i konkurrencen, og svare på
spørgsmålene der var til.

Da man var kommet gennem de 13 øl blev stillingen gjort
op og hele 2 hold havde svaret rigtig på 9 spørgsmål, og
derfor måtte man ud i en ekstra runde.

I ekstra runden var det et hold fra Lillebælt området, og fra
lokalafdelingen København Nord. 

I ekstra runden var det så holdet fra København Nord der
kunne svare rigtig på det afgørende spørgsmål, og kunne
der ved kalde sig Danmarks Mester i Blindsmagning 2017.

Holdet bestod af Jerry Møller Jensen, Kim Sonny Petersen
og Tonny Dyhr Kristensen, som skal have et stort tillykke
med sejren.

Se og læs mere på hjemmesiden.

 

http://www.ale.dk/index.php?id=18196

