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De klassiske

Birkerød PILS
En lys lager pilsner brygget efter 
tysk tradition dog med et tvist. 
Frisk og frugtig.
4,6 % vol. alkohol.

Rudersdal Gylden
En lys lager og gylden pilsner 
med stor smag og dertil pas-
sende styrke.
5,0 % vol. alkohol.

Gylden Hvede
En hvedeøl efter klassisk tysk 
tradition med lidt mere malt og 
humle.
5,2 % vol. alkohol.

Klassisk Ale / Münchner Ale
Klassisk Ale er en lys ale. God 
humle giver behagelig bitter-
hed og aroma sammen med 
smagsstofferne fra gæringen 
med tysk alegær.
5,0 % vol. alkohol.

PALE ALE
Birkerød Pale Ale er en lys ale 
brygget som en klassik engelsk 
pale ale med pale ale malt og 
traditionelle humler.
5,6 % vol. alkohol.

Birkerød IPA
Birkerød IPA er en kraftigt hum-
let lys ale brygget med Pale Ale 
og krystalmalt; tørhumlet med 
Cascade i humlekanonen.
6,0 % vol. alkohol 

Birkerød ALE
En Red Ale som får sin 
karakteristiske krydrede aroma 
fra humlerne: Cascade og 
Goldings, samt den specielle 
alegær. 
5.2 % vol. alkohol.

DARK ALE
Dark Ale kunne være en tysk 
schwarzbier, men er brygget 
med en engelsk alegær, som 
giver den en særegen god mørk 
smag.
4,6 % vol. alkohol.

Årstiderne

FORÅR
En frisk og fyldig lys ale, som 
giver god energi efter vinterens 
mørke. 
7,5 % vol. alkohol.

SOMMER
En frisk øl til de varme dage 
og lune aftener. Inspireret af 
kölsch tilsat ekstra humle og 
tørrede hyldeblomster.
4,3 % vol. alkohol.

EFTERÅR
Mørk (brown) ale brygget på alle 
markens kornsorter og med duft 
af halmafbrændingen.
4,6 % vol. alkohol.

VINTER
Vinter er en kraftig øl brygget 
med mørke malte og god humle. 
Vinter har aroma af kirsebær og 
en anelse røg. 
6,4 % vol. alkohol.

De andre

VIKING ALE
Nordiske ingredienser - enebær, 
humle, havtorn og honning - gi-
ver bitterhed og aroma til denne 
magtfulde mørke ale.
6,3 % vol. alkohol.

STEAMER
En ravfarvet øl brygget som 
californisk steam beer.
5,2 % vol. alkohol.

Trippel
En belgisk inspireret øl med 
masser af malte og dermed 
med stor kraft og styrke. Krydret 
med rørsukker, kirsebær-
koncentrat og lakridsrod.
9,5 % vol. alkohol.

RØGSLØR
En heftig røgøl med tørverøget 
malt.
5,0 % vol. alkohol.

Hverdag
En fyldig øl med stor smag og 
lavt indhold af alkohol.
2,5 % vol. alkohol.

Se nyheder på hjemmesiden!

Der brygges fra 2018 udeluk-
kende med økologisk malt og 
humle; andre ingredienser er så 
vidt muligt også økologiske.
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KONTRAKT- OG EVENTBRYGNING

Har du selv en ide til en øl, som du gerne vil
have udviklet, eller en opskrift, som du gerne
vil have lavet i lidt større omfang, end det er
muligt hjemme, så kontakt bryghuset for at
se og høre, hvordan vi kan samarbejde om
dette. I forbindelse med events kan der brygges
efter egen opskrift og/eller trykkes egen etiket 
til øllet.

BIRKERØD BRYG

Udvalget veksler, men ideen er, at der er et fast 
sortiment, årstidens øl, de andre og dem, som 
andet giver inspiration til.

Administration, og udvikling af recepter og prøve-
brygning foregår på adressen i Birkerød.

Birkerød Bryg sælges i udvalgte restaurationer og 
forretninger.

Øllet leveres tappet på flaske eller på fad. 

Se mere på www.birkebryg.dk

ØLSMAGNINGER

Birkerød Bryghus holder gerne ølsmagninger
med præsentation af Birkerød Bryg alene
eller sammen med andre øl.
Ølsmagninger kan variere i omfang alt efter
den sammenhæng, hvori de skal afholdes.
Kontakt bryghuset for at høre nærmere om
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HISTORIEN

Ideen/drømmen om at brygge eget øl blev undfanget i 2003. Jeg savnede 
en mørk øl med smag efter tysk tradition, men med den lethed, som en-
gelske ales har. Derfor startede jeg med hjemmebrygning i 2007. 

Efter egen tilfredshed med øllet og med opfordringer fra venner blev 
Birkerød Bryghus etableret som et fantombryggeri i 2012 - mit øl i andres 
kar.

2012 blev brugt til design af nye recepter, uddannelse som Diplombryg-
ger, og der blev indledt samarbejde om kontraktbrygning på Bie’s Bryglab 
i Farum, hvor Birkerød Bryghus fortsat brygger sine øl.

I 2018 er bryghuset blevet godkendt til økologisk produktion. Der brygges 
herefter udelukkende med økologisk malt og økologiske ingredienser, 
hvor de findes.

Birkerød Bryghus er medlem af Bryggeriforeningen og Det Fri Øl.
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Eksperimenter 
med øl lagret på 
friske tyske ege-
træsfade giver 
spændende øl.


