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Hartridges er et familieejet 
bryggeri, der startede i 
1882 og er i dag ejet af 5. 
generation. De er stolte af 
at levere kvalitetsprodukter. 
For dem betyder kvalitet 
alt, og det er hjørnestenen i 
deres virksomhed. 
Nogle vil måske sige 
at de er udover det 
ekstraordinære, men 
hvad enten det er prisen, 
produktet eller folket, så 
har de øje på detaljen. 

Historien bag Hartridges
Francis Hartridges, som er 
født i 1847, var afgørende 
for dannelsen af det 
læskedriksselskab, der 
eksisterer i dag. Mens 
han arbejde for sin far ved 
familiens bryggeri i Kent, 
uddannede han sig som 
brygger og løb forretningen 
indtil 1868. I en alder af 
35 år købte han Alliance 
Brewery, et uafhængigt 
bryggeri i Hambledon, 
Hampshire og så blev 
Haritridges Soft Drinks 
Company født. 

I begyndelsen af det 
20. århundrede solgte 
Hartridges deres ales og 
læskedrikke til et bredt 
geografisk område, og en 
flåde af arbejdsheste blev 
ansat. 
I 1936 udvidede Francis’ 
sønner, Edward og Austin, 
den succesfulde forretning, 
og en flåde af lastbiler 
blev til, for at de kunne 
følge med den stigende 
efterspørgsel. Hartridges 
fortsatte med at udvide, 
mens andre bryggerier i 
hele regionen lukkede. 

Læs mere på
 www.Hartridges.co.uk

Hartridges
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Hartridges Indian Tonic water 24x200 ml - kr. 192,- / 8,-  Ved tilbud: 7,11 
En premium Tonic, lækker tør og botanisk smag.
Alle naturlige aromaer, ingen sødestoffer, ingen konserveringsmidler. 
Glutenfri og egnet til veganer. 

Hartridges Grapefruit Tonic 24x200 ml - kr. 192,- / 8,- Ved tilbud: 7,11 
En unik tonic med søde noter af grapefrugt. Perfekt kompliment til en bred vifte af spiritus, men den er lige 
så forfriskende, hvis du nyder den alene. Alle naturlige aromaer, ingen sødestoffer, ingen konser-verings-
midler.
Velegnet til asiatisk mad og med thailandsk karry.

Hartridges Bitter Lemon 24x200 ml - kr. 192,- / 8,- Ved tilbud: 7,11 
En klassisk tør og skarp lemon. 
Alle naturlige aromaer, ingen sødestoffer, ingen konserveringsmidler - glutenfri.
En let citrussmag, som balancerer mellem en tør og bitter smag. En klassisk oplevelse.
Perfekt kompliment til en bred vifte af spiritus, men den er lige så forfriskende, hvis du nyder den alene.
Nyd den til en sød dessert, som f.eks. en æbletærte eller cremebudding.

Hartridges Elderflower Tonic 24x200 ml kr. 192,- / 8,- Ved tilbud: 7,11 
En frisk Tonic med delikate noter af blomster, der blandes med jordiske botaniske stoffer for at skabe en 
frisk og sprød smag. Perfekt kompliment til en bred vifte af spiritus, men den er lige så forfriskende, hvis du 
nyder den alene. Alle naturlige aromaer, ingen sødestoffer, ingen konserveringsmidler.
Velegnet til lam eller en gedeostsalat.

Tilbud: Køb 8 kolli og få 1 kolli u/b
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Ørbæk NaturFrisk Økologisk Bitterlemon 12x250 ml - kr. 89,68 / 7,47 Ved tilbud 6,79
Er en perlende frisk frugtdrik sammensat af citron og grapefrugt. Bør vendes forsigtigt før den nydes 
afkølet. Da dette er et naturprodukt kan smag og farve variere en smule fra produktion til produktion.

Ørbæk NaturFrisk Økologisk Ginger Ale 12x250 ml - kr. 89,68 / 7,47 Ved tilbud 6,79
Dette er en frisk krydret ingefær-drik. Ginger (ingefær) (Zingiber officinale) er en tropisk plante, som 
stammer fra Kina og har en høj aromatisk smag. Da dette er et naturprodukt kan smag og farve variere en 
smule fra produktion til produktion. Bør nydes afkølet.

Ørbæk Økologisk NaturFrisk Ginger Beer 20x275 ml - kr. 191,52 / 9,58 Ved tilbud 8,71
Ginger Beer fra NaturFrisk er en drik uden alkohol og er sammensat som en traditionel Ginger Beer med 
udsøgt ingefær og lemon/lime smag. Ginger Beer kan drikkes, som den er, eller indgå i forskellige drinks.

Politiken giver Ginger Beer guld
Dommerne var fuldstændig enige: “Ginger Beer er en sød, ren og forfriskende drik. Et innovativt produkt 
med et kæmpe potentiale og en flot flaske, som du gerne vil stå med i baren”, sagde Torben Blok, projek-
tleder ved Økologisk Landsforening, da han lørdag overrakte prisen i kategorien Drikkevarer ved Politikens 
Økologisk Guld. Ginger Beer produceres af Ørbæk Bryggeri, som far og søn, Niels og Nicolai Rømer, står 
bag.

Ørbæk NaturFrisk Økologisk Indian Tonic 20x275 ml - kr. 191,52 / 9,58 Ved tilbud 8,71

Tonic Water er en bitter drik, hvor den bitre smag kommer fra Quinin. Quinin udvindes fra barken af Cincho-
na træet, som hovedsageligt gror i Sydamerika og Asien. Quinin er historisk blevet brugt til bl.a. behandling 
af malaria. I dag indgår Quinin typisk i Tonic Water, som er en god mixer med vodka og gin.

Tilbud: Køb 10 kolli og få 1 kolli u/b

Ørbæk Bryggeri blev 
grundlagt i 1906 af familien 
Madsen i hvis ejerskab, 
det var i tre generationer. 
Bryggeriet var oprindeligt 
et malt og hvidtølsbryggeri 
og var på Fyn specielt 
kendt for deres ”Stakitøl” 
som blev fremstillet af 
røgmalt fra bryggeriets 
eget malteri. Bryggeriet 
har fra slutningen af 
70´erne ført en hensunken 
tilværelse under forskellige 
ejerskaber og lukkede i 
1996 p.g.a. den hårde 
konkurrence på øl og 
sodavand fra de store 
bryggerier. Familien 
Rømer overtog bryggeriet 
i 1998 og man må sige 
de var heldige, at hele 
bryggeriet stod helt 
intakt med bryghus, 
tappekolonne m.v. Efter 
godt et års renovering af 
maskinpark og bygninger, 
startede de produktionen 
af økologiske sodavand 
under navnet Natur Frisk. 
Disse produkter forefindes 
i dag i udvalgte dele af den 
danske dagligvarehandel 
(helsekost og 
specialforretninger). 
Efter 2 års arbejde med 
økologiske sodavand og 
safter, var tiden inde til at 
opstarte en ølproduktion.

Ørbæk Bryggeri på Fyn er 
et lille økologisk bryggeri, 
der udover øl, producerer 
sodavand, saft og juice 
under navnet NaturFrisk. 
Ørbæk bryggeri benytter 
det gode vand, som 
pumpes op få meter fra 
Ørbæk kildens udspring. 
Ørbæk Bryggeri blev 
grundlagt i 1906 og har 
gennem årene haft kilden 
som symbol på sine 
etiketter.

Ørbæk Bryggeri
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Kimerud
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8094: Kimerud Wild Grade Gin 47 % 6x500 ml - kr. 870,- / 145,-  Ved tilbud: 133,85  pr. stk.
Kimerud er både kraftfuld og velafbalanceret, på grund af den omhyggelige blanding af 22 fine planteekstrakter. 
Den mest unikke af disse er Rosenrod. Denne urt vokser i naturen, og blev betragtet som en delikatesse af 
vikingerne. Efter 5 gange destillation af spiritussen, tilføjes kun ren bjerg vand.
Denne Gin er produceret i små partier af en destilleringsmaskine fra “Arnold Holstein”. Den består af 22 urter, 
herunder botaniske såsom; Juniper, koriander, citronskal, Valnød, Angelica og ingefær rod, mynte, Rosenrod og 
appelsinskal.

Kimerud distilled gin 40 % 
8091: 6x700 ml - kr. 1.199,94 / 199,99 Ved tilbud: 184,61 pr. stk.
8090: 1x700 ml - kr. 199,99 
Kimerud er både kraftfuld og velafbalanceret, på grund af den omhyggelige blanding af 22 fine planteekstrakter. 
Den mest unikke af disse er Rosenrod. Denne urt vokser i naturen, og blev betragtet som en delikatesse af 
vikingerne. Efter 5 gange destillation af spiritussen, tilføjes kun ren bjerg vand.
Denne Gin er produceret i små partier af en destilleringsmaskine fra “Arnold Holstein”. Den består af 22 urter, 
herunder botaniske såsom; Juniper, koriander, citronskal, Valnød, Angelica og ingefær rod, mynte, Rosenrod og 
appelsinskal.

8096: Kimerud Hillside Aged Gin 42 % 6x700 ml. - kr. 1.194,- / 199,- Ved tilbud: 183,69 pr. stk. 
Med udgangspunkt i den prisbelønnede Kimerud Gin introduceres hermed en Double Cask Gin. Denne gin er 
blevet lagret i 6 måneder i forskellige egetønder, gamle sherryfade og fine franske egetræsfade, som alle har 
indeholdt Håvaldsen Aquavit.
Kimerud Hillside Aged Gin tager de bedste smage og aromaer fra Kimerud Gin og Håvaldsen Aquavit – og også 
lidt sødme fra sherryen samt det delikate brune sukker og vanilje fra den franske eg.
Dette giver en meget kompleks og elegant gin, der kan bruges både som fordøjelsesmiddel og i forskellige 
cocktails, herunder gin/tonics.

8097: Kimerud Håvaldsen Aquavit 40% 6x700 ml - kr. 1.194,- / 199,- Ved tilbud: 183,69 pr. stk. 
Håvaldsen Triple Cask Aquavit destilleres på samme måde, som mand destillerer verdens bedste gins. Ved 
destillation bruges alle urter på samme tid, hvorefter det rene bjergevand tilføjes. Urterne er godt integreret i 
slutproduktet, som får den højeste kvalitet.
Håvaldsen er blevet opbevaret i tre forskellige tønder, Sherry, Madeira og fin fransk eg, i 9 måneder. Dette er 
den første Triple Cask Aquavit lavet i Norge og sandsynligvis på verdensplan.
Oplev en dyb eftersmag fra urter og planter, herunder kommen, koriander, mynte, ingefærrødder, appelsin og 
citronskal. 
Denne Triple Cask Aquavit er en skål til mester destillerens bedstefar, Herold Håvaldsen, som var minearbejder 
i de norske bjerge. I løbet af 2. verdenskrig arbejdede han på skibe, før han blev taget som krigsfange for sin 
tjeneste som frihedskæmper. Han og hans kolleger i minerne og de øvrige faldne helte hyldes med denne 
komplekse norske Aquavit.
Anbefales som avec på højde med de fineste mørke spiritusser. Også perfekt som hovedbestanddel i nye 
trendy cocktails.

80991: KIMERUD Collector`s Pink Gin 38 % 1x700 ml - kr. 199,99 Ved tilbud: 184,61 pr. stk.
Denne gin har sin subtile tørre gane fra de håndplukkede bær, der er plukket på Kimeruds gård fra juli til 
august, af hoveddestilleri Ståle Johnsen, hans kone Barbara og to døtre.
Denne Pink Gin indeholder ikke mindre end 23 planter/bær.
Et strejf af sukker tilsættes for at give spiritussen en sød mild balance.
Du kan nyde denne gin alene i glasset, som en gin tonic eller i nye spændende cocktails.

Tilbud: Køb 12 ens flasker og få en flaske u/b

KIMERUD AS blev 
etableret i 2007. Deres 
destilleri er placeret på 
Kimerud gård, der går 
tilbage til 1785.
Efter år med forskning 
og afprøvning af talrige 
planteekstrakter har de 
udviklet produkter, som 
bevarer balance mellem 
den bitterhed, sødme og 
naturlig smag af urter.
I de smukke omgivelser 
i Lier Valley, der ligger 
i det sydøstlige Norge, 
dyrker de deres urter 
og bær økologisk uden 
tilsætningsstoffer.
Hver urt er individuelt 
håndplukket og behandlet 
med kærlig pleje for 
at bevare sine bedste 
kvaliteter hele vejen til 
aftapning.
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KIMERUD AS blev 
etableret i 2007. Deres 
destilleri er placeret på 
Kimerud gård, der går 
tilbage til 1785.
Efter år med forskning 
og afprøvning af talrige 
planteekstrakter har de 
udviklet produkter, som 
bevarer balance mellem 
den bitterhed, sødme og 
naturlig smag af urter.
I de smukke omgivelser 
i Lier Valley, der ligger 
i det sydøstlige Norge, 
dyrker de deres urter 
og bær økologisk uden 
tilsætningsstoffer.
Hver urt er individuelt 
håndplukket og behandlet 
med kærlig pleje for 
at bevare sine bedste 
kvaliteter hele vejen til 
aftapning.

Kimerud

En Verden af Gin giver d. 23. december 2014  denne 
gin vurderingen 4 ud af 5 og beskriver den således:
I første omgang virker Kimerud Gin forholdsvis 
almindelig. I næsen finder man noter af tør, sprød og 
kraftig citronskal, afdæmpet enebær og en hel del 
blomster. Aromaer man efterhånden finder i mange 
moderne ginner.
Når det kommer til smagen, sker der straks noget, der 
ikke er at finde i andre moderne ginner. Kimerud Gin er 
kraftig, super tør og ganske alkoholrig. Med aromatisk 
citron, afdæmpet men klar og frisk enebær, en anelse 
parfumeret blomst og endelig en lang og krydret 
eftersmag.
Den høje alkoholprocent på 47 kan bestemt både 
smages og mærkes, men ginnen er ikke sprittet. Der 
er nærmere tale om kraftig, fyldig, voldsom, floral og 
super tør gin. Både tørheden og den parfumeret blomst 
kan meget vel stamme fra rosenroden – den kan i hvert 
fald have forstærket de to egenskaber, der synes at 
karakterisere denne norske spiritus.

I 2016 deltog Kimerud i 
prestigefyldte udstilling 
Guia Penin sammen 
med omkring 140 andre 
ginmærker. Kun de, der 
er opnået over 90 point 
deltog messen. Kimerud 
fik 93.

Kimerud har også været 
involveret i en større 
test i Bruxelles i Belgien, 

hvor den igen fik gode karakterer. Internati-
onal Taste & Quality Institute består af 120 
af verdens bedste, fra 17 forskellige lande. 
Produkter er opdelt i tre klasser; en stjerne 
for interessant smag, to bemærkelsesværdig, 
og tre for enestående smag. Kimerud fik 3 tre 
stjerner.

Maj 2017 
Kimerud vandt Guld ved 
San Francisco World Spirits 
Competition 2017 (SFWSC).  
SFWSC blev grundlagt i 2000 og 
er en af de mest indflydelsesrige 
konkurrencer og en af de ældste 
af sin art. Med næsten to årtiers 
erfaring er SFWSC blevet en 
af   verdens mest respekterede 
spirituskonkurrencer, der stort 
set skyldes deres anerkendte 
dommere. Hver med en særskilt 
baggrund og anerkendte 
smagsløg, er disse erfarne 
eksperter en af   grundene til, at 
en SFWSC-medalje angiver det 
højeste kaliber af kvalitet. Deres 
blindtest sikrer, at hver produkt 
bedømmes retfærdigt.

2017 
“Double Gold Medal“ ved 
CWSA (China Wine and Spirit 
Award). Den største og mest 
prestigefyldte vin & spiritus 
konkurrence i Kina og Asien.
Alle 100 dommere vælges 
omhyggeligt. Dette er den 
højeste præstation, du kan 
opnå i denne konkurrence.



Langley’s England er hjem 
for klassiske kvalitets gin, 
der er stilet til moderne 
metoder og levestile.
Kendt for sin ekspertise 
i håndværk, kvalitet 
og tradition, har den 
en innovativ ånd, 
som udfordrer det 
konventionelle. Med 
en smag for det 
dristige og originale og 
med udforskning og 
opdagelse i sit hjerte. 
Langley’s England 
overholder reglerne for 
den fineste udformede 
gin. Varemærket bygger 
på denne historie ved 
at levere forskellige og 
provokerende produkter, 
som illustrerer dets nutidige 
relevans og afviger sig fra 
det forventede.

Langley’s

1590 1591          1592             1593

1590: Langley’s No. 8 distilled London dry gin 41,7 % 6x700 ml - kr. 852,- / 142,-  Ved tilbud 131,08  
1591: Langley’s No. 8 distilled London dry gin 41,7 % 6x700 ml - kr. 1.050,- / 175,- Ved tilbud 161,54 
Langley’s No.8 blev født af et forsøg på at skabe den mest afbalancerede af London Dry Gins og for at 
imødekomme kravene til en moderne gin til den kræsne gane. Det er en blød og tidløs gin, der skal nydes i 
godt selskab.
Langley’s No.8 har fået navnet fordi ginens ottende inkarnation ramte den perfekte balance af styrke, blødhed 
og smagsnoter.
Langley’s No.8 destilleres en enkelt gang i en engelsk fremstillet krukke. Den er fremstillet af 100% engelsk 
korn og klassiske gin-ingredienser fra indfødte regioner, herunder angelica rod, muskatnød, cassia bark og 
nelliker.

Den dufter af enebær, fyr, citron, og lavendel. Den har smag af enebær og korianderfrø og har en karakteristisk 
note af salvie. På ganen har den en sødme med noter af citrus. Eftersmagen har noter af lakrids, kværnet sort 
peber og krydderier.

1592: Langley’s Old Tom Gin 47 % 6x700 ml - kr. 828,- / 138,- Ved tilbud 127,38
Langley’s Old Tom er en klassisk og sødere gin i stilen ”victoriansk London” men med et moderne twist. En 
kvalitets gin, der har noter og hemmeligheder af en svunden æra. Den er baseret på en opskrift fra 1891 og 
indeholder otte ingredienser.
Den har en duft af enebær med et strejf af saftige mandariner. Den har smag af enebær, fennikel, muskatnød, 
citronskræl og koriander, som udvikler sig til en blød og sød finish. Den er sødere end en London Dry. 

1593: Langley’s First Chapter 38 % 6x700 ml - kr. 690,- / 115,- Ved tilbud 106,15
Langley’s First Chapter er fremstillet for at fejre aftalen mellem botaniker og destilleri. En gin i topkvalitet, til en 
tilgængelig pris. First Chapter er fremstillet af Langleys originale opskrifter ved hjælp af nutidens metoder.
Langleys First Chapter bruger 10 klassiske ingredienser til at skabe en traditionel engelsk gin. Denne stil 
definerede den oprindelige stil af gin, som botanikeren og destilleriet lovede at skabe, ved hjælp af kun 
kvalitetsingredienser og ”rigtige metoder”. Vi fejrer dette som det første kapitel i historien om produktion af 
kvalitets gin, der går næsten 200 år tilbage.
Den har en duft af enebær med citronskal, der toner ud over i noter af koriander. Den har en moderat smag af 
enebær, der efterfølges af citrusskræl og delikate krydderier. En let og meget forfriskende.

Tilbud: Køb 12 ens flasker og få en flaske u/b
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Rendle’s

8095: 12x750 ml
8098: 1x750 ml

Rendle’s Original Gin 40,0% 
8098: 1x750 ml - kr. 180,- 
8095: 12x750 ml - kr. 2.100,- / 175,- Ved tilbud 161,54
I 2. verdenskrig kæmpede kaptajn Frank Edgcumbe-Rendle fra det 16th Light Cavalry (indiske hær) modigt 
for det britiske imperium. Sådanne anstrengelser fremkaldte en dyb tørst, som regelmæssigt blev slukket 
med en gin lavet af kaptajn Frank selv efter egen hemmelig opskrift.

Den karakteristiske smag af Rendle’s Original Gin kommer fra en kogt blanding af de fineste urter og 
krydderier med oprindelse i Indien og Orienten. For at skelne hans gin fra andres brugte kaptajn Frank 
hibiskus til at give Rendle’s en øjeblikkeligt genkendelig og tiltalende rosa nuance. Rendle’s Original Gin er 
kærligt genskabt af kaptajn Franks søn, Christopher, til nutidens kræsne gin-kendere.

Oplev de levende citrusagtige dufte af indisk koriander og frisk lime og en understrøm af unge 
stedsegrønne og varme krydderier. Den søde peberfulde note af kardemomme afløses langsomt af 
muskat, som efterfølges af den subtile lakridssignatur af stjerneanis.

Hvorfor Rendle’s Original Gin?

• Naturlig lyserød nuance skaber enestående opmærksomhed.
• Den unikke krydderiprofil skiller sig ud fra ginmængden.
• Giver unikt twist til klassiske gin cocktails og er en perfekt base for en række eksotiske cocktails.
• Sølvmedalje vinder ved San Francisco World Spirits Competition.

Tilbud: Køb 12 flasker og få en flaske u/b
Priserne er ekskl. moms



80701 80711 80721 80731 80741 80751 80761 80771

80701: Rogue Dead Guy Whiskey 40 % 750 ml - kr. 279,- Ved tilbud 257,54 
Rogue Dead Guy Whiskey er destilleret fra de samme tre malte som Rogues medalje-vindende Dead Guy 
Ale. Dead Guy Whiskey er lagret i både Stillehavet og den nærliggende Yaquina Bay.

Dead Guy Whiskey har en frisk aroma af citrusfrugter med en delikat sød og fyldig maltsmag. Denne 
whisky er medium fyldig med smag af eg og honning, som afsluttes med smag af ren vanilje.

80711: Rogue Oregon Single Malt Whiskey 40 % 750 ml - kr. 319 Ved tilbud 294,46 
Oregon Single Malt Whiskey er 100% håndlavet – fra start til slut. Rogue Oregon Single Malt Whiskey 
åbner med en attraktiv duft af blomster, honning, fersken og mango. Smagen er medium-fyldig og 
aromaerne vokser langsomt til frodig moden frugt og krydderier. 

80721: Rogue Hazelnut Spice Rum 40 % 750 ml - kr. 249,- Ved tilbud 229,85 
Rogue Hazelnut Spice Rum er håndlavet ved hjælp af 100% rørsukker og friske ristede hasselnødder. Efter 
destillering er den lagret i Rogue Dead Guy Whisky tønder.

Hazelnut Spice Rum afslører øjeblikkeligt søde aromaer af ristet hasselnød og brun sukker. Den har en 
medium-fyldig smag med en sød blanding af vanilje, kanel og nellike og en bourbon-lignende eftersmag 
med toner af eg og vanilje. 
 
80731: Rogue Oregon Single Malt Vodka 40 % 750 ml - kr. 319 Ved tilbud 294,46 
Oregon Single Malt Vodka er lavet ved hjælp af 100% Risk maltbyg dyrket på Rogue Farm i Oregon Tygh 
Valley Appellation og Rogues egen Pacman gær. 

Oregon Single Malt Vodka er en helt usædvanlig blød og velafbalanceret Vodka med en unik, karakteristisk 
sødme fra Rogue Farms Risk Malt.

80741: Rogue Voodoo Bacon Maple Vodka 40 % 750 ml - kr. 249,- Ved tilbud 229,85 
Denne kollision af ”crazies” fra Rogue Ales & Spirits og VooDoo Doughnut har resulteret i en lille portion, 
håndlavet Vodka inspireret af VooDoos legendariske Bacon Maple Bar. Rogues prisbelønnede destilleri 
har produceret vodka med naturlig ahorn og toner af røget bacon, som indfanger den søde og krydrede 
balance i den ikoniske Bacon Maple Bar doughnut.

80751: Rogue Spruce Gin 40 % 750 ml - kr. 259,- Ved tilbud 239,08 
Med over 100 pund friske, hånd-skrællede agurker i hvert parti samt frisk Oregon gran er Spruce Gin skabt 
ved hjælp af friske og naturlige planteprodukter og krydderier. Rogue Spruce Gin har modtaget platin og er 
blevet udnævnt til “Verdens bedste Gin” ved World Beverage konkurrencen i Genève, Schweiz.

Spruce Gin åbner med en aroma af friske enebær, blomster og noter af citrus. Med en let til medium fylde, 
frugtagtig toner af frisk agurk, gran og mandarin forvandler denne gin sig til en helt særlig oplevelse.

80761: Rogue Pink Spruce Gin 40 % 750 ml - kr. 259,- Ved tilbud 239,08 
Pink Spruce Gin er Rogues prisbelønnede Spruce Gin, som har lagret i Oregon Pinot Noir tønder i 4-6 
måneder. Pink Spruce Gin er skabt ved hjælp af frisk Oregon gran, over 100 pund friske håndskrællede 
agurker i hvert parti og 10 andre naturlige planteprodukter og krydderier.

Pink Spruce Gin har en lidt mere robust krop og fylder lidt mere i munden end Spruce Gin. Pink Spruce Gin 
fremhæver det bedste af Spruce Gin og tilføjer en blød, men behersket smag af vanilje, eg og tanniner.

80771: Rogue Dark Rum 40 % 750 ml - kr. 249,- Ved tilbud 229,85
Oregon mørk rom er håndlavede med 100% ren rørsukker og vand fra kysten ved Rogue Distillery i 
Newport, Oregon. Efter destillering, er det lageret i Rogue Whisky fade

Tilbud: Køb 12 ens flasker og få en flaske u/b

Rogue er et amerikansk 
Craft Beer bryggeri, som 
opstod i 1987 ved en 
gruppe øl elskere, fik ideen 
til at åbne en ”Brew Pub”. 
Året efter begyndte en 
øl revolution i kælderen 
af Rogue Public House i 
Ashland, Oregon. Det endte 
med, at man i 1988 åbnede 
en pub med et bryggeri i 
kælderen. De første øl, der 
blev brygget var American 
Amber og Oregon Golden. 
Kort efter begyndte de 
at søge nye steder, så 
revolutionen kunne vokse.

I begyndelsen af 1989 
vandrede en af Rogues 
grundlæggere til Newport, 
på jagt efter det perfekte 
sted til en ny Rogue Pub. 
En usædvanlig snestorm 
ramte og grundlæggeren var 
strandet i Newport, langs 
den historiske Bay Front. Her 
mødte han Mohava Niemi, 
grundlæggeren af Mo
restauranter. Mo delte sin 
drøm om at leve over en bar, 
og beskrev det perfekte sted 
for den næste Rogue Ales 
Brew Pub.
Byggeriet på Rogues 
Bayfront Brew Pub begyndte 
straks, og nu opererede de 
fra en garage i Newport. 
Bayfront baren åbnede i maj 
1989, og havde et lille men 
entusiastisk publikum, der 
bestod af nysgerrige lokale, 
som aldrig forlod stedet igen. 
Sådan begynder historien 
om Rogue!

I dag er Rogue en lille 
revolution, som udtrykker 
sig igennem håndlavede 
ales, porter, stout og spiritus. 
I deres brygningsproces 
går de ikke på kompromis 
med kvalitet. Rogue Beer 
bliver i dag, stadig brygget 
i Newport, hvor de får alle 
deres ingredienser fra egne 
gårde.
På gården i Independence 
dyrker Rogue 7 plantesorter 
og 42 tønder aromahumle, 
samt rug, græskar og 
jalapenos. Derudover er 
gården også hjemsted for 
Rogues honningbier. Tygh 
Vally er hjemsted for 265 
tønder maltbyg samt druer, 
æbler, blommer og kirsebær. 
Altså i alt afgrøder på 3600 
tønder land. 

Rogue spiritus
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Föroya Bjór er et 
færøsk familiebryggeri, 
grundlagt i 1888. I dag 
er Föroya Bjór en af de 
ældste virksomheder på 
Færøerne.

Vædderen har hele tiden 
været bryggeriets logo og 
symboliserer den dybe 
færøske forankring. 

Föroya Bjór har med 
høj kvalitet og stolte 
bryggeritraditioner vundet 
mange anerkendelser for 
den gode smag. 

44952

Einar’s Akvavitt 40 % 6x700 ml - kr. 750,- / 125,- Ved tilbud 115,38
Einar’s Akvavitt er lavet med kommen og færøske urter. Resultatet er en mild og frisk smag.

Tilbud: Køb 12 flasker og få en flaske u/b

Einar’s Distillery
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The Honey Distillery 40 % 6x500 ml - kr. 1.200,- / 200,- Ved tilbud 184,62
Duft af lyng, salvie og lavendel samt agurk og våd kalk. Varmende fornemmelse i munden ledsaget af 
diskret sødme og honningnuancer. Rund og fyldig for en hvid spiritus. Krydret afslutning med smag af sød 
anis og Kongen af Danmark bolsjer.
Nydes on the rocks eller shaket med tør vermouth. Også glimrende med tonic, isterninger, agurkeskive og 
lavendelblomst.

Tilbud: Køb 12 flasker og få en flaske u/b

Dansk Mjød A/S er et 
mjødbryggeri med fokus 
på håndværksmæssige 
traditioner. Produkterne 
omfatter i dag mange 
varianter indenfor mjød, 
derudover fremstilles også 
en række lækre senneper. 

Dansk Mjød

6776
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Dansk Mjød A/S er et 
mjødbryggeri med fokus 
på håndværksmæssige 
traditioner. Produkterne 
omfatter i dag mange 
varianter indenfor mjød, 
derudover fremstilles også 
en række lækre senneper. 

Dansk Mjød - opskrifter



Fionia Vodka 1x70 cl - kr. 151,95 Ved tilbud 140,26

Fionia White Rum 1x70 cl - kr. 163,89 Ved tilbud 151,28

Fionia økologisk Gin 43% 1x70 cl - kr. 180,- Ved tilbud 166,15 
Vores økologiske Fionia Gin indeholder vores egen lækre blanding af frugt og krydderier. Fionia Gin er den 
første gin vi har lavet, og dens historie går hele 9 år tilbage i tiden. Den bliver i øvrigt stadig lavet på det 
destilleringsapparat, som det første batch blev lavet på tilbage i 2009. Fionia Gin er en klassisk økologisk 
gin, der har en god, kraftig smag af enebær og citrus. Du vil også opleve hint af angelikarod, ingefær og 
koriander. 

Vi anbefaler, at du drikker Fionia Gin som en helt klassisk Gin & Tonic, men din yndlings tonic og en skive 
citron. 

Botanicals: Enebær, citron, ingefær, angelikarod, appelsinskal og koriander. 

Garniture: Citron 

Fionia Cofeeliquer 22 % - kr. 180,- Ved tilbud 166,15

Tilbud: Køb 12 ens flasker og få en flaske u/b

Ørbæk Bryggeri

spiritus

                                                    4042                                         4040                                             4041                                         4043
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Ultra 20,0 % 6x700 ml - kr. 693,83 / 115,64 Ved tilbud 106,74
Varm øl kan umiddelbart lyde lidt forkert. Og så med flødeskum! Det er en utrolig lækker oplevelse, der året 
rundt fungerer som et godt alternativ til irsk kaffe. Drikkes varm efter middagen, efter kaffen, efter en hård 
dag på arbejdet eller simpelthen bare efter. Tilbyd dine gæster en unik oplevelse, næste gang I mødes. 
Ultra er destilleret af Ultradélice, en prisvindende sød mørk belgisk øl, tilsat kaffeekstrakt.  
Varm op, tilsæt flødeskum og servér. Det praktiske skruelåg sikrer, at flasken kan opbevares i barskabet til 
næste gang I har lyst til at forkæle jer selv. Kan også bruges sammen med is eller andre desserter.

Tilbud: Køb 12 flasker og få en flaske u/b

Brasserie d´Ecaussinnes 
Ultraprès er destilleret 
på en mørk belgisk øl 
fra bryggeriet Brasserie 
d´Ecaussinnes i Belgien. 
Bryggeriet startede 
sin produktion i 1897 
med øllen Ultra Amber, 
hovedsageligt til de lokale 
i Ecaussinnes. I 1970 
flyttede det daværende 
bryggeri 30 km væk til 
en nærliggende by, hvor 
vandets anderledes 
karakter slet ikke kunne 
få øllet til at smage på 
samme måde. Det fik 
brygmesteren 2 år senere 
til at opgive, at få den 
samme gode smag frem, 
og han lukkede bryggeriet. 

I dag
I 1999 genopbygger 
brygger Hugues og Isabel 
Van Poucke bryggeriet 
i en gammel idyllisk 
landejendom nær det 
oprindelige bryghus i 
Ecaussinnes. Med brugt 
udstyr fra Tjekkiet og viden 
om de gamle traditioner 
genskaber Hugues og 
Isabel den oprindelige 
øl fra svunden tid - Ultra 
Amber. Siden er flere 
fantastiske øl kommet til, 
og i dag tilbydes et alsidigt 
udvalg af belgisk øl under 
navnet Ultra.

Brasserie d’Ecaussinnes 

Ultra
varm øl med flødeskum

Varm op i mikrobølgeovn
i 5-10 sek. til ca. 50◦ C

Varm op i gryde til ca. 50◦ C

Serveres varm i et 2-3 cl glas med flødeskum på toppen

96821
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