
 

  

Pilsnere, Lagers og co.                  

Böhmer Pilsner 5,0% | 50/70 kr. 
Forfriskende, sødmefuld og let syrlig øl 

New York Lager 5,2% | 50/70 kr.  
Intens maltkarakter med karamelnoter 

og duft af blomster 

 

Julen har bragt velsignet øl 

Nørrebros Jule IPA 6,3% | 55/75 kr. 
Fyldig amerikansk IPA, tilsat appelsin som  

gør øllen dejlig frugtig og julet. 

Jingle My Fucking Bells 5,0% | 55/75 kr. 
Frugtig session IPA, med en dejlig høj 

bitterhed, og lettere frugtigt finish 
Lys krop, høj bitterhed med sødme fra 

hyldeblomst 

Nørrebros Julebryg 7,0% | 55/75 kr. 
Fyldig og krydret Ale med en sød og 

kompleks smag af frisk ingefær og nelliker 

Is It Over Yet? 6,8% | 55/75 kr. 
Cremet og fyldig Milk Stout med smag af 

både kaffe og chokolade 

Actually, ‘Die Hard’ is a Christmas movie 
7,5% | 55/75 kr.                                       

Frisk og frugtig DIPA fra BRAW 
 

 

Weiss, weiss, weissbier 

 Stuykman Weissbier 5,0% | 50/70 kr.  
Forfriskende hvedeøl, sødmefuld og 

krydret. 

Red ale og de andre rødder            

Ravnsborg Rød 5,5% | 50/70 kr.  
Rødbrun krop, frugtig og krydret smag 

med blid bitterhed 

 
 

Den mørke krog 
 

Kings County Brown Ale 5,5% | 50/70 kr. 
Frugtig ale med smag af nødder og 

chokolade  
 

Nordvest Porter 7,0% | 55/75 kr.  
Rund og sød med smag af tørret frugt og 

mælkechokolade 
 

ØLeventyr 
Nørrebro Bryghus & BRAW 

 
Vælg mellem  

Lille øl 25 cl / Stor øl 40 cl 

IPA & ‘venner’                         
                                                          

Bombay IPA 6,5,0% | 55/75 kr.  
Forfriskende hvedeøl, sødmefuld og krydret. 

Elderflower Session IPA 5,0%| 50/70 kr.  Lys 
krop, let bitterhed med sødme fra 

hyldeblomst 

 



 

Øvrige drikkevarer 
Er du af en eller anden årsag ikke i humør til øl, har vi heldigvis  

også alt muligt andet lækkert… 
 

Økologiske Cocktails 

Rhubarbie 75 kr. 

Vodka, rabarber & vanilje  

Gin’der Equality 75 kr.  

Gin, hyldeblomst & mynte 

 

Øl-cocktails 

Espresso Beertini 85 kr.  
Brown ale, vodka, Kahlua,  
kaffe, weissbier-sirup                                              
IPA-rol spritz 85 kr. 
Aperol, IPA, ølsirup, appelsin 

Beer-garita 85 kr. 
Tequila, triplesec, limejuice, pilsner 

Fra Rom til New York 85 kr. 
Rom, weissbier-sirup, lime, New 
York Lager, gingerbeer 

Forårslængsler 85 kr. 
Gin, Elderflower IPA,  
lemon-lime juice, lime 

 

Læskedrikke: 

Sodavand 40 kr. 

Fritz Kola / Fritz Kola Light  
Fritz orange / Fritz rabarber  
 
Lemonader & Iste fra Rebæl 40 kr. 

Lemonade m. Rabarber & Vanilje 

Lemonade m. Ingefær & Citron 

Iste m. Fersken 

Alkoholfri øl på flaske & dåse 
 
Drink’in the Sun 49 kr. 
Implosion 49 kr. 
 
Glutenfri øl – Snublejuice 49 kr. 
 

Vin  
Alle vores vine er specielt udvalgte fra små 
vinhuse, som måske ikke er så kendte, men 
som laver fantastisk vin. Det er deres 
hjerteblod og det kan smages!   

Hvidvin 

Riesling - Mosel, Tyskland 75/325 
kr.  
Tør vin med frugtig nuance. Høj på syre 
som giver en fantastisk rensende effekt.  
 
Roleta Russa – Bairrada, Portugal 
495 kr. 
Masser af smag fra grønne frugter, 
citrus og lime. Vinen har lagret 22 
måneder på franske egetræsfade, 
hvilket giver en let karamelnuance. 

Rosévin 

Pescanera – Italien 75/350 kr.   
Sart rosa farve med noter af syrlige bær. 
Frisk smag med mineralsk slutning af 
”hav-fornemmelse” 
 
Rødvin 

Pinot Noir - Termen, Østrig 75/325 
kr. 
Stilen lægger sig op af Bourgogne. Let 
sødmefuld smag af røde bær og egetræ. 
Vinen er tør med afstemt syre.   
 
Chateauneuf-Du-Pape – Frankrig 
695 kr. 
Vinen er lavet på 100% Grenache. Let vin 
med fantastisk fylde og krop. Vinen er 
tør med smag af modne bær og lakrids.  

Dessertvin 

Riesling – Mosel, Tyskland 80/450 
kr.  

Vinmenu 

3 glas vin 225 kr. 
4 glas vin 275 kr.  
 
Ølmenu 200 kr. 
4 håndplukket øl der passer til din 
mad, spørg tjeneren for mere info 

 


