D.1/7 2004
Pressemeddelelse fra Danske Ølentusiaster:
Den første Frie Hane sættes op på Teglkroen
- ølrevolutionen starter klokken 14.
Teglkroen i København får æren af at være den første pub, der får
sat ”Den Frie Hane” op. Det sker tirsdag d. 3. august på Teglkroen,
Teglgårdsstræde 17, København K.
Dermed bliver den hyggelige pub foregangsbar for det initiativ, som
Danske Ølentusiaster i samarbejde med virksomheden Micro Matic i
Odense lancerede før sommerferien.
Formålet med Den Frie Hane er at bryde det monopol, som landets
største bryggerier har via deres fadølshaner på værtshuse og
restauranter. Problemet er, at monopolet typisk er forbundet med
bindinger og krav til værtshusejeren om, at der udelukkende må
serveres øl fra det bryggeri, der har leveret anlægget. Det betyder, at
gæsterne ikke får mulighed for at smage på den mangfoldighed af øl
og øltyper, som findes på det hastigt voksende ølmarked. Men med
Den Frie Hane får restauranter, pubber og værtshuse mulighed for at
tilbyde spændende gæsteøl til den store skare af ølnydere.
Og det er netop, hvad indehaver af Teglkroen, Annita Lindenskov, har
tænkt sig. Ud over Tuborg vil hun nemlig servere Thisted Bryghus
berømte Porse Guld fra hanen.
- Jeg vil jo gerne selv bestemme, hvilke produkter jeg tilbyder mine
kunder. Og med den rivende udvikling inden for ølverdenen, er det
min plan at skifte til en ny øl hver måned, siger Annita Lindenskov.
Kontakt:
Annita Lindenskov: 3312 8408
Næstformand i Danske Ølentusiaster: Torben Steenberg 21 29 65 62
Se mere på www.ale.dk/denfriehane.htm
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