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Ø L A B O N N E M E N T



LØRDAG D. 14/5 kl: 14 - 18:30

Læs mere og køb din smagekasse på:
WWW.VERDENSSTØRSTEVIRTUELLEØLSMAGNING.DK

Verdens Største Virtuelle Ølsmagning vender tilbage 
og i år bliver det større, sjovere, vildere, mere under-
holdende og endnu mere velsmagende end sidste år.

Vi kalder det en ølsmagning, men det er egentlig 
meget mere end “bare” en ølsmagning. Når vi sender 

live fra Tivoli, bliver det med et program fyldt med 
underholdning, musikalske indslag, kendte gæster, 

konkurrencer og en masse involvering af dig og dine 
venner. Undervejs kommer vi igennem 12 danske 
specialøl fra lys til sort, naturligvis præsenteret af 

brygmesteren selv.

Brug rabatkoden og få 150 kr. rabat:
vsvs22-refilled

INDEHOLDER:
12 x Danske specialøl
2 x Dagen-der-på øl

1 x Cocktail

12 DANSKE SPECIALØLUNDERHOLDENDE LIVEEVENT

ÅRETS FEST MED 

VENNER OG VENINDER

ØLSMAGNING OG 
FEST FOR ALLE

FESTEN DER HAR 
VÆRET UDSKUDT

SPAR

150 DKK



Sommer

Jeg ved godt, at sommeren først officielt starter i juni, men hey - vi har stillet uret 
frem, havemøblerne er vasket, grillen har været tændt og vejret plejer altså at vise 
sig fra sin gode side. Så skal vi ikke bare blive enige om, at sommeren starter i 
maj?
 
Det er i hvert fald med sommeren som udgangspunkt, at jeg har sammensat denne 
måneds forsendelse. Hvor overvægten i vintermånederne lå på de mørke øltyper, 
så skifter fokus i maj, og jeg har stillet skarpt på lyse typer af alle afskygninger. 
Bare rolig, der er også en god stout med.

I denne måned vil du altafhængigt af dit abonnement blive præsenteret for lager 
øl i flere forskellige afskygninger. F.eks. er nogle er mere humlet end andre, og det 
giver nogle spændende forskelle. Du vil også skulle smage på IPA’er - både de 
fyldige og kraftige, og de mildere. Er du på ekspert abonnementet, så vil du også 
få en berliner weisse (det er en af de sure) fyldt op med passionsfrugt.

Vi stiller også skarpt på saison, som historisk set er en øl skabt til sommeren. Den 
blive brygget til landarbejderne som en læskende drik efter de varme dage på 
marken. Den er dermed frisk, læskende og dejlig balenceret - altså en rigtig tørst-
slukker. Men pas på - den ene af dem der gemmer sig i kassen sniger sig op på 
intet mindre end 10% alkohol.

God fornøjelse.

Lasse Marc Jensen
Craft Makers Collective



I alle abonnementer

Anarkist | Odense

NEW ENGLAND IPA

New England IPA | 5,4 %

“Den smager af en god sommerdag” - det fortalte brygmesteren 
mig, da jeg spurgte, hvad denne øl smagte af. Det en en frugtig, frisk 
og læskende IPA, hvor bitterhumlen er udeladt - istedet har den en 
behagelig sødme. For at give endnu mere sommervibes har man tilsat 
et generøst skud hyldeblomst og rabarber saft.

Ørbæk Bryggeri | Ørbæk

KONG HAVTORN

New England IPA | 6 %

Hvor de hos Anarkist havde tilsat rabarber- og hyldeblomst saft, så 
har Ørbæk tilsat havtornjuice. Det er heller ikke nogen dum idé, skulle 
jeg hilse at sige! Den smager nemlig af sommer og varme dage på 
terassen eller i haven. Igen er den kendte IPA bitterhed nedtonet. Der 
er i stedet skruet op for de frugtige og friske noter.

Bad Seed Brewing | Aalborg

GOLD

Lager | 5,6 %

En smuk gylden pilsner (hvor mon inspirationen til navnet er fundet?) 
brygget efter stolt tysk tradion. Øllen står på en solid base af de klas-
siske malte Pilsner, Munich og Carahell, der giver øllen den smukke 
farve og velsmagende base. Humlen er igen de klassiske Hersbrucker 
og Tradition, der giver øllen sine noter af citron og urter.



I alle abonnementer

Randers Bryghus | Randers

CHILI LAKRIDS

Stout | 5,6  % 

Den burde næsten have heddet “Twist & Stout” for Randers Bryghus 
har twisted deres klassiske stout med et både chili og lakrids. Bare 
rolig, den brænder ikke - chilien bider blidt fra sig og fungerer som det 
perfekte modspil til de mørkere noter fra malte og lakrids. Så hvis det 
skulle regne en kedelig sommerdag i maj (vi er jo lige blevet enige om 
at sommeren starter i maj), så er det denne øl, du skal finde frem.

Hoppe Beer | Solrød Strand

CHIEF

Saison | 5,0 %

Frederik Hoppe (det er ham, der står bag Hoppe Beer) har en 
forkærlighed for de belgiske øltyper, og har denne gang kastet sig 
over en saison. Det har han gjort før, og resultatet er mindst ligeså 
godt som altid. I smukt samarbejde med People Like Us er den lækre 
forfriskende tørhumlede saison “Chief” blevet skabt. Lov mig, at du 
nyder den iskold på en varm dag.

People Like Us | København

364

Lager | 5 %

Vi er ikke helt færdige med People Like Us. Denne gang skal vi have 
fat i en af deres helt egne øl. 364 er en tysk inspireret pilsner med let 
bid og en masse karakter. Den er skabt som en del af et større samar-
bejde med to krigsveteraner, hvor overskuddet går til et godt formål.



Kun i Entusiasten og Eksperten

Syndikatet | Randers

HIPPIEN

Imperial Saison | 10 % 

Kan du huske, at jeg sagde, at du skulle passe på en af saisonerne? 
Det er denne her. Med sine imponerende 10% differencierer Syndi-
katet deres Saison fra den gængse standard på omkring 5-6%. Man 
skulle tro, at den er stærk for smagsløgene, men det er den faktisk ikke. 
Den er læskende og overraskende letdrikkelig. Så pas på de 10%!

Ugly Duck | Nørre Aaby
CALLISTA MOON

India Pale Lager | 5,2 %

En nyklassiker blandt de danske specialøl. Ja, faktisk var Callista 
Moon blandt nogle af de første danske IPL’ere som er en fusion mel-
lem pilsnere og IPA’er. Du får altså både de frugtige og friske noter fra 
IPA’erne kombineret med pilsnerens sprødhed og en snert bitterhed.



Kun i Eksperten

Åben | København

STOLEN:  
PASSION FRUIT

Berliner Weisse | 5,4%

En forfriskende og let Berliner Weisse med en ambitiøs mængde pas-
sionsfrugt. Den er sur, men balanceret med sødmen fra frugten, hvilket 
gør den perfekt til en varm sommerdag eller en aften på terassen hen 
sidst på måneden, når temperaturen tillader det. 

Alefarm | Greve

PHALANX

DDH IPA |6 %

Man kan tørhumle en øl en gang, men man kan også gøre det to 
gange, og så får man en endnu dybere humle profil? Det har Alefarm 
valgt at gøre her. Det giver en ordentlig mængde tropiske noter, citrus 
og melon. Øllen i sig selv er forfriskende, læskende og utrolig velsma-
gende. Ja, og så er den som flere andre denne måned - fremragende 
til en sommerdag.



Smag mere i næste måned...


