
Bryggeri Skovlyst øl 
Lille 0,3 L 55,-      Almindelig 0,40 L 70,-        kande 1,5 L 235,-          

 
Øl med hjem 

Vores haneøl kan købes med hjem på 2 L patent flasker som bliver fyldt med den øl 
du ønsker, flasken koster 90,- og er din for evigt, og kan fyldes op så ofte det er 

nødvendigt, en opfyldning koster 180,- 

 
Hejren 

Bryggeri Skovlyst’s svar på en Shandy er en blanding af Haren og hyldeblomstsodavand, dette giver en 

frisk og læskende drik med lav alkohol.  

 
Rådyret 

Øltype: pilsner 4,5 % 
Rådyret er en Tysk inspireret pilsner, den er 

brygget med 2 lyse malte, som giver en lys 
gylden farve. Maltsødme og bitterhed er 

balanceret med 2 Tyske humler. 

 
Bæveren 

øltype: Brown ale 5,0 %  
Britisk mørk ale sammensat af forskellige 
karamelmalte. Øllet har en flot ravfarve og 

fyldig maltkrop. 

 

Haren 
Øltype: Belgisk Witt 5,0 % 

  Belgisk inspireret hvedeøl, tilsat appelsinskal 

og koriander, giver en delikat smag, sammen 
med den Tyske aromatiske perlehumle. 

 
Egernet  

Øltype: Classic 5,0 % 
Nøddebrun lagerøl med lav bitterhed og fyldig 
maltsødme. Brygget med forskellige mørke og 

lyse malttyper som dominerer smagen. 

 

 

 
Svanen 

Øltype: Belgisk Blonde 7,0 % 
Farven er halmgul, med en frisk smag, ikke for 
sød, og ikke for humlet, men alligevel med en 

fornemmelse af humlen, uden at det bliver for 
meget. 

 

Ræven 
Øltype: I.P.A. 5,5 % 

  En frisk saftig I.P.A., hvor der er lagt vægt på 

den dejlig frugtige humlesmag fra den New 
Zealandske Nelson Sauvin humle. 

 

Solsorten 
Øltype: stout 6,0 % 

Typisk Stout brygget med 6 malte, lav 

bitterhed, tydelig smag af de mørke ristede 
malte, der giver noter af kaffe mørk chokolade 

og nødder. 

 
Rensdyret 

Øltype: Julebryg 6% 
Der er 3 slags malt, Münchermalt, lys 

caramelmalt og Belgisk specialmalt, 
Engelsk og tysk humle, der er tilsat stjerne 

anis, sød appelsinskal og koriander  

 
 

Alkoholfri øl  
Vi kan desværre ikke selv brygge alkoholfrit på vores bryganlæg, men har i stedet valgt Tee 

Dawn´s alkoholfri øl på flaske, som er noget af det bedste alkoholfri vi selv har smagt. 
Gentle lager 0,0% 

33cl 
Denne pilsner type 

byder på 
mineralsk, 

læskende friskhed 
og en lang 

eftersmag. 
49,- 

 

Wheat Dreams 
0,0% 50cl 

En sofistikeret, 
overgæret, cremet, 

læskende og mild 
syrlig weissbier 

59,- 
 

All the Way IPA 

0,3% 33cl. 
Denne økologiske 

IPA har masser 
humle som er 

afrundet, men 
tydelig i både duft 

og smag. 
59,- 

Driving home from 

christmas 2,7% 
33cl. 

En velsmagende og 
ren jule Ale med 

stor fyldighed og 
smag.

59,- 

 


