Om bryghuset
Bøllingsø Bryghus er et af Danmarks mindste mikrobryggerier. Det betyder, at vi i vores små 500 liters tanke
hver uge brygger øl med omhu og akkuratesse - en årsproduktion på cirka 80.000 ﬂasker. Øl fra Bøllingsø Bryghus er et 100 procent rent landbrugsprodukt, brygget på
rene råvarer uden brug af enzymer eller anden kemi.

Brygmester

Vores brygmester,
David Aggus, brygger alt
vores øl - og
er garant for kvaliteten.

Forhandlere

Vores øl kan købes i specialbutikker, og så selvfølgelig
fra baren og butikken på den gamle kro i Engesvang, der
har åben hver fredag fra kl. 16 til 21 året rundt.

Ølsmagning, rundvisninger musik og fest

Vi arrangerer gerne rundvisninger og ølsmagning fra baren
og butikken i Engesvang. Mindst en gang om måneden er
der levende musik med gratis entré. Vi udlejer fadølsanlæg
med vores to pilsnertyper. Ønskes andre øltyper: Bestil
min. seks uger før levering.

Bryghuset blev grundlagt i juni 2009 - midt under
ﬁnanskrisen. Vi er opstået på trods, brygger på trods, og
vi byder på trods.

Visionen
Visionen for Bøllingsø Bryghus er et mikrobryggeri
drevet på et forretningsmæssigt grundlag samt et lokalt
samlingspunkt om godt håndværksbrygget øl baseret på
frivilligt engagement.
Vores værdier er at brygge godt håndbrygget øl båret af
det frivillige engagement.
Den gamle Engesvang Kro danner rammen om Bøllingsø Bryghus i den lille midtjyske stationsby, Engesvang.
Her er byen og bryggeriet vokset ud af en kultur, hvor
det umulige kan lade sig gøre, hvis bare alle hjælper til.
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Om øllet
Øl fra Bøllingsø Bryghus er håndbrygget med professionalisme og omsorg på klassisk vis uden ﬁltrering
og pasteurisering. Alle ﬂaskeøl er overgærede øl af
ale-typen. Skænk forsigtigt, men skænk gerne med højt
skum. Det frigiver alle nuancer i smagen.

Vi brygger to undergærede pilsnertyper, som vi kun sælger
fra hanerne på bryghuset samt et par lokale restauranter.
De kan ikke fås på ﬂaske.
Tørvetrilleren er en undergæret pilsner brygget efter klassisk tjekkisk forbillede. Let bitter og god mod tørst.
4,8 procent.
Klassikeren er en undergæret øltype, en classic pilsner.
5,0 procent
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Bøllingsø Bryghus
GL. Kongevej 24
7442 Engesvang
Info@bbryg.dk
www.bbryg.dk
tlf. 51 64 15 00
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Lyng Else

Øltype: overgæret ale
En let lys ale med et tvist af hyldeblomst. Frisk og let i smagen, som
går ﬁnt til for eksempel en
svinemørbrad eller som
tørstslukker på en varm
sommerdag.
5,2%

Rakkeren

Øltype: Indian Pale Ale
Med ﬁre forskellige typer humle,
bliver ens smagsløg virkelig
udfordret. Høj bitterhed på
grund af den store mængde
humle, som er karakteristisk
for IPA.Velegnet til det salte
køkken. Gerne til en klassisk modnet
sild.
6,5 %

Mosekonen

Øltype: Trippel
En trippel består af tre forskellige
malttyper. I dette tilfælde har vi
brugt pilsnermalt, hvedemalt og en
karamelmalt. Vores stærkeste øl.
Men sødmen fra karamelmalt og koriander skjuler
det. Velegnet til simremad,
vildt og lam.
7,5%
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Hede-hvede

Øltype: hvedeøl
En hvedeøl med fylde! En ﬁn duft og
smag af kornblomster og
sommer. Går ﬁnt til en mild
karryret og kylling!
5,2 %

Tollundmanden

Øltype: English Strong Bitter
En ESB med en ﬂot farve af mørk
karamel. En let bitterhed og en blid
smag af karamel, som også giver en
let sødme. Velegnet til det
asiatiske køkken, men også
til traditionelle retter som
hakkebøf med løg og wienerschnitzel.
5,6 %

Bryggerens Bock

Øltype: Weizenbock
En blød, rund og fyldig øl, som er
fremragende alene. En liﬂig sødme,
der bringer tankerne hen på mors
øllebrød med ﬂødeskum. En
god allround øl, der passer
ﬁnt til hele måltidet. Også
til ost og dessert.
6,0 %

Natskyggen

Øltype: Old Ale
En frisk mørkebrun øl med kraftig
maltsmag og nuancer af karamel,
kiks og chokolade. En god balance
mellem sødme og bitterhed.
6,0 %

Mosefundet

Øltype: Brown Ale
En brown ale med rødder i dens
forbillede Newcastle Brown Ale. Let
drikkelig mørk øl med en
vis fylde og sødme. En god
tørstslukker til hverdag og
fest.
5,2 %

Skyggesiden

Øltype: Dark Ale
En mørk kraftig ale med tilpas bitterhed. En fyldig smag af den
mørkristede malt, som vil gå
godt til lam og vildt og en
bred variation af kraftige
oste.
5,5 %

Jubilæums Stovt

Øltype: Stout
En dejlig fyldig stout med toner af
kaffe og brændt karamel – og med
nuancer af lakrids og røget malt.
Velegnet som madøl til mange fforskellige retter. Også fattigmandsretten “Spaghetti Carbo-nara”, der
betyder kulsvierens spaghetti på
italiensk.
7%
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