KISSMEYER EASY KISS
En meget tilgængelig Pale Ale, der er harmonisk, blød og let at drikke, men dog alligevel
ambitiøs og frugtig.

ALK: 5,5%
US style Pale
Ale
33 cl
IBU: 30
EBC: 15

40,-

KISSMEYER ECLIPSED KISS
En intens, fyldig og markant ristet Stout med
en rig humlearoma og smag, der balancerer maltkarakteren. Stor og fyldig på enhver
måde, men stadig en blød øl at drikke. Den
anbefales ikke som en øl til pausen på en travl
arbejdsdag.

ALK: 7,7%
US style
Stout
33 cl

Skål for Aarhus
– og værtens
bedste øl!
Tilbage i 1856 grundlagde Malthe Conrad Lottrup
Ceres bryggerierne lige uden for Aarhus. Allerede fra
starten stod det klart, at det ville blive
et kærlighedsforhold mellem byen og Ceres.

IBU: 70
EBC: 250

40,-

TEMPT
Flere varianter. Spørg i baren

42,-

LAY’S SALTED
Lækre chips fra Lay’s med salt.

15,-

ALK: 4,5%

ØLKORT
SHARKS

CERES TOP PILSNER

NEWCASTLE BROWN ALE

Har i over 100 år været østjydernes lokale øl.
En høj gæringstemperatur er medvirkende til,
at der dannes flere frugtagtige aromakomponenter. Til gengæld bruges der ikke meget
humle. Derved opnår man en letdrikkelig pilsner.
HUSK, ALLE DAGE FRA KL. 12-18 CERES TOP
FADØL TIL 30 KR.

ALK: 4,6%
Pilsner

IBU: 19
EBC: 7

En gyldenbrun ale med en fyldig smag med
stor krop og en frisk, let og sød finish, der giver en sublim blød smagsoplevelse. Det er en
mørk øl uden sidestykke. Den har karakter og
er drikkevenlig.

HEINEKEN
ALK: 4,7%
Brown Ale

IBU: 18
EBC: 50

Fås i mere end 170 lande og er dermed det mest
internationale ølmærke af alle. Karakteristisk
for Heineken er en frisk og frugtagtig aroma,
der stammer fra gæren, og en behagelig, ikke
for voldsom bitterhed, der gør Heineken nem
at drikke.

Lille 28,- Stor 50,- Kande 175,-

Lille 35,- Stor 60,- Kande 220,-

40,-

ROYAL CLASSIC

MURPHY’S STOUT

HEINEKEN 0,0%

Er udviklet med udgangspunkt i byg- og karamelmalt samt mørkristet malt. Vi har valgt
en mild aromatisk humle, der giver en let og
behagelig blomsteragtig duft til øllet.

ALK: 4,6%
Pilsner

IBU: 18
EBC: 21

Blød og cremet stout med en anelse ristet
smag. En af Storbritanniens førende ølskribenter, Roger Protz, har beskrevet Murphy’s som
”en god tørstslukker med lette noter af humle
og med en cremet, maltet finish”.

ALK: 4%
Stout

En forfriskende, alkoholfri pilsner med fokus
på den gode smag. Til alle der gerne vil nyde
en god pilsner, men ikke ønsker effekten af
alkohol.

IBU: 32
EBC: 120

Lille 35,- Stor 60,- Kande 220,-

40,-

ALBANI MOSAIC IPA

EDELWEISS HEFETRÜB

SOL

ALK: 5,7%
IPA

En rigtig traditionel Weissbier med en gylden
ufiltreret farve. Den friske og mousserende
hvedeøl er karakteriseret ved en frugtig øl med
en svag duft af banan.

ALK: 5,3%
Weissbier

IBU: 10
EBC: 9,7

IBU: 45
EBC: 20

Er du til let og citrusagtig øl i den mexikanske
stil, er Sol det oplagte valg. Sol er en let og
læskende øl, der gør sig godt, når den serveres kølig, med en limeskive i, på en varm sommerdag.

Lille 35,- Stor 60,- Kande 220,-

Lille 35,- Stor 60,- Kande 220,-

40,-

HEINEKEN EXTRA COLD

ROYAL SHANDY LEMON & LIME

KISSMEYER EAGLE KISS

Når temperaturen begynder at stige, er det tid
til Heineken Extra Cold. Vælg en iskold flaske
fra Sub Zero-køleskabet. Afkølet til nul grader
for at give en længere, iskold nydelse. Er der
nogen bedre måde at forblive nedkølet på?

Lille 32,- Stor 54,- Kande 199,-

ALK: 4,6%
Pilsner

Et forfriskende alternativ til øl & RTD. Forfriskende smag af lemon/lime. Lemon er den
originale Shandy/Radler smag – og den største
smag i de fleste lande.

ALK: 2,3%
Shandy
33 cl

IBU: 18,5
EBC: 7

ALK: 0%
Alkoholfri
33 cl
IBU: 16
EBC: 7

Lille 32,- Stor 55,- Kande 199,-

Frisk og humlebitter fynsk inspireret India Pale
Ale. Brygget med gavmilde mængder af delikat
Mosaichumle og udsøgte malte, der tilsammen
giver en yderst velsmagende og fyldig øl. En
vaskeægte tørstslukker – dog ikke fra Indien.

ALK: 4,6%
Pilsner
33 cl

En meget let, tør og frisk øl med en frugtig
humlekarakter. Den opleves som meget forfriskende, næsten sprudlende. Alligevel også
en passende øl til mange typer mad.

ALK: 4,5%
Pilsner
33 cl
IBU: 16,5
EBC: 7

ALK: 4,2%
Session IPA
33 cl
IBU: 40
EBC: 15

IBU: 18,5
EBC: 7

35,-

40,-

IBU (International Bitter Units) beskriver øllets bitterhed. Det er primært humlen, der bidrager med bitterheden i øl. En regulær dansk pilsner ligger på ca. 15 IBU.
EBC (European Brewing Convention) definerer farven på en øl. Det er malttyperne, der bestemmer farven. Pilsnermalt, som er den mest nænsomme ristede malt og indgår i næsten alle øltyper, er på 5-10 EBC.

