Frokostkort
12-16 alle dage

Smørrebrød

100% Økologiske Øl

Danske frokostklassiker med et touch af
moderne nordisk cuisine.

Nørrebro Bryghus brygger udelukkende økologisk øl og alt vores øl
er brygget uden brug af fremskyndningsprocesser - med respekt
for råvarerne og bryggerhåndværket.

100 kr.

TARTAR
Røget mayo, rødbede, tomat, rugbrød

Vi udvikler hele tiden på de klassiske øltyper med inspiration fra
årstiderne, trenden inden for mikrobryg og andre ølkulturer.

Gå på udforskning i vores spændende ølunivers med et
smagsbræt med 4 x15 cl af vores egne bryggede øl
----------------------------

REJEMAD
Karamelliseret tomatmarmelade, dildmayo, toastbrød

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

Ølbræt

Velkomst øl-cocktail 50 kr. (Spar 35 kr.)
Gin, IPA Elderflower, hyldeblomst-mint, lime

Frit valg 90 kr.

HØNSESALAT
Kyllingeskind, bacon, toastbrød
KARTOFFELMAD (Vegetar)
Radiser, purløgsmayo, ristede løg, tomat

Bryggerens Burger
175 kr.

En skøn burger med fritter, ikke så meget pjat!
Til den klassiske burgernyder anbefaler vi vores New York Lager
200g hakket oksekød, bacon, røget cheddar, ølmarinerede løg,
relish af semi-dried tomater, løgmayo, sennep og fritter

ÆGGEMAD
Rejer, karsemayo, kammusling chips, rugbrød
RØGET LAKS
Creme fraiche, agurk, karse, rugbrød
--------------------Snaps 50 kr.
Hjemmelavet eller klassisk snaps 4 cl

Det Kulinariske Ølhus
Hos Nørrebro Bryghus værner vi om den gode og nærværende
øloplevelse, hvor økologi og gode råvarer er essentielle elementer.
I vores kulinariske ølhus på Ryesgade har vi bryggeriet i kælderen,
hvor der med kreativitet og impulsivitet i højsædet, løbende bliver
brygget øl under navnet BRAW.
Vores BRAW bar er det ideelle sted at besøge efter en middag i
restauranten. Vores kompetente ølentusiaster står klar, til at dele
ud af deres viden og guide dig i et unikt ølunivers - og så behøver
du ikke en gang at gå udenfor døren for at komme til baren :)
----------------------------

Desserter
Frit valg 90 kr.

Tasting Board 185 kr.

Hvid chokolademousse
Syltede rabarber, hvid chokolade, rabarberjuice, shortbread

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

Citronmousse - Vegansk
Rabarbersorbet, pufsukker, syltede rabarber
3 oste med garniture

Køkkenets 3 udvalgte smørrebrød

Den Perfekte Frokost 300 kr.
Tasting board, ølbræt, snaps

Ølsmagning i Bryggeriet
Vil du med på en spændene ølrejse?
Tilmeld dig en af vores ølsmagninger, hvor du har mulighed for at
vælge mellem - Den for ’den nysgerrige’ og den for ’ølnørden’.
Er du nysgerrig på at få mere viden om øl og bryggerhåndværket
så tilmeld dig vores nyhedsmail, hvor vores brygmester inviterer
på en rejse i øllens verden.
noerrebrobryghus.dk

