


HVEM ER NOHRLUND

Norhlund repræsenterer en verden af håndlavede 
cocktails på flaske. En verden fyldt med elegante 
smage, skabt på baggrund af de fineste spiritusser, 
rene, friske råvarer, og kompromisløs kvalitet.

Enhver variant af Norhlund er formet gennem 
originale opskrifter, og vælger man en Nohrlund, 
vælger man noget autentisk. En helt ny oplevelse
af, hvad en cocktail også kan være. Nohrlund hylder 
nemlig cocktailetiketten, hvor den dybe indsigt i den 
perfekte sammensætning af naturlige ingredienser 
går forud for syntetiske substitutter. Det betyder; 
ingen tilsætningsstoffer, en nænsom 
forarbejdning af alle råvarer, og en efterbehandling, 
hvor alle smagsnuancer bibeholdes.

Med Nohrlund er der skabt et rum, hvor cocktailen 
kan holde fast i sine essentielle dyder, men i højere 
grad er i stand til at nå bredt ud til sit 
kvalitetsbevidste publikum.



Anders Houmann og Søren Aamand 
grundlagde NOHRLUND på baggrund af mere 
end 10 års erfaring som bartendere. 
Igennem tiden har det altid været Anders og 
Sørens højeste prioritet, at kvaliteten på 
cocktailsene var helt i top, og dette 
grundprincip tog de med sig over i 
NOHRLUND.

BAG NOHRLUND



Gin / Gulerod / Vanilje Valnøddevodka / Brombær / Basilikum Karamelliseret rom / 
Chokolasebitter / koldbrygget 

kaffe

Rom / Hyben / HavtornVodka / Jordbær / 
Rabarber

Gin / Ingefær / Hyldeblomst



Til denne Nohrlund er havtorn 
og hyben nøje udvalgt. Havtorn 
for sin friske syre og hybens 
med sin fyldige frugt giver 
anledning til et perfekt,
nordisk smagssammenspil. 
Krydret med en udsøgt rom får 
denne cocktail en utrolig 
dybde, der fuldender 
cocktailen.

200/750 ml 
Alc: 8,5%
Colli: 24/12 stk

ROM, HAVTORN & HYBEN



Nohrlund med jordbær og 
rabarber ersmagen af 
mormors have om sommeren. 
Kun de mest modne og søde 
jordbær bliver tilladt adgang, 
hvor de bliver sat sam- men 
med en sprød rabarber, samt en 
dyb og kompleks vanilje. For at 
beholde smagen af sommer, og 
bringe varmen frem i kroppen, 
er den nænsomt blandet med 
en premium vodka.

200/750 ml 
Alc: 8,5% 
Kolli: 24/12 stk

VODKA, JORDBÆR & RABARBER 



GIN, GULERØDDER & VANILJE

Den Orange Nohrlund med gin 
og gulerod, er i sandhed et for-
soeg på at indkapsle de bedste 
smage fra den danske køkken-
have. Vi basere den på en klas-
sisk økologisk Gin fra London, 
som bringer kryderierne fra 
haven frem i drinken. 

200/750 ml 
Alc: 8,5%
Colli: 24/12 stk



Nohrlund med karamelliseret 
rom, og chokoladebitter er vores 
afterdinner oplevelse. Vi laver 
vores egen karamelliseretrom 
med masser af sødme og 
vaniljenoter. Vores chokolade 
bitter er lavet på ristede kaffe-
bønner, kakaobønner, samt 
citron- og appelsin skal, 
bitter og frisk og bringer en 
masse karakter til drinken. 

200/750 ml 
Alc: 8,5%
Colli: 24/12 stk

KARAMELLISERET ROM, 
CHOKOLADEBITTER & 
KOLDBRYGGET KAFFE



Nohrlund med valnøddevodka 
og brombær er modspilleren til 
maden. Vi har lavet vores egen 
vodka med grovt ristede 
valnødder, som udtørre munden 
efter man har drukket, ligesom 
garvesyre i vinen ville gøre det. 

200/750 ml 
Alc: 8,5%
Colli: 24/12 stk

VALNØDDEVODKA, BROMBÆR
& BASILIKUM



Ingefær og hyldeblomst er to 
kontraster, der mødes i denne 
læskende cocktail. Den kraftige 
smag fra den insisterende 
inge- fær opvejes af den danske 
som- mers aromatiske 
hyldeblomst. I samspil med en 
fantastisk gin skabes en dejlig 
balance mellem det kraftige 
og det søde.

200/750 ml 
Alc: 8,5%
Colli: 24/12 stk

GIN, INGEFÆR & HYLDEBLOMST





Se film om 
Nohrlund?

Klik her 

https://vimeo.com/nohrlund

