Kongens JULEBRYG
En mørk belgisk ale (7,0%, 30 IBU,
44 EBC)

Vores julebryg, der er inspireret
af en mørk belgisk ale, har masser af fylde og smagsindtryk.
Den har en karakteristisk aroma
fra münchenermalten, som ledsages af en moderat bitterhed og sødmen fra alkoholen. Smagsindtrykkene styrkes også af karamelmalten og de krydderier, der karakteriserer en rigtig god julebryg.

Dronningens Hvedeøl
En frugtig hvedeøl (4,8%, 15 IBU,
5 EBC)

’Dronningens Hvedeøl’ er inspireret af belgisk wit og er en
dejlig frugtig hvedeøl med en
svag brødagtig aroma fra hvedemalten og en antydning af
appelsinskal og koriander. Øllet er lys halmgul og
let tåget.

Svend Tveskæg
En potent stout (6,8%, 62 IBU, 85
EBC)

Svend Tveskæg, var en handlekraftig person, som lægger navn
til denne øl, som er en tør og potent stout.
Det er en tve(sk)ægget øl, som
spiller på to markante strenge:
Den første er brugen af meget mørke og ristede
malte, som giver øllet en kulsort farve og en kraftig, fyldig smag af bl.a. lakrids og kaffe med
brændte noter.
Den anden er rundhåndet brug af to amerikanske
humlesorter, cascade og centenniel. Dette resulterer i en tydelig fornemmelse af humle samt en
markant bitterhed til slut.

Jelling Bryggeri A/S
Jelling Bryggeri blev stiftet som aktieselskab i november 2007. Bryggeriet består af selve bryganlægget, der er placeret i caféen i Byens Hus i Jelling, samt 7 gærings-, lagrings– og serveringstanke.
Jelling Bryggeri fik brygget sin første øl, Bryg No. 1
– GORM, i foråret 2007, og dermed startede for
alvor historien om bryggeriet i den gamle kongeby.
Selv om bryggeriet er et aktieselskab, er virksomheden i høj grad baseret på mange menneskers
frivillige arbejde. Ud over bestyrelsen og virksomhedens direktør arbejder ca. 50 aktionærer med
mindre opgaver i bryggeriets dagligdag.
Jelling Bryggeri - Vi har en øl til en hver smag

Jelling Bryggeri
- midt i den gamle kongeby
Jelling Bryggeri er et af landets mindste bryggerier
med en samlet kapacitet på ca. 25.000 liter pr. år.

Jelling Bryggeri A/S
Møllegade 10, 7300 Jelling
Tel. 22 47 42 82
post@jellingbryggeri.dk
www.jellingbryggeri.dk

Vi satser ikke på at lave det billigste øl, men det
bedste.

Øl skal smages..... ofte
Vi afholder også smagninger for selskaber, foreninger og sammenkomster.

Kontakt os og hør nærmere.

Bryg No 1—GORM
En majbock (5,1%, 23 IBU, 7 EBC)

’Gorm No 1’ er Jelling Bryggeris
første bryg, en lys og blid øl, inspireret af den tyske majbock.
Den har en karakteristisk fyldig
smag af lyse malte, meget moderat bitterhed og med en finish af
en lettere sødme.
Ekstra Bladets øl-anmelder, Ole Madsen, gav i
2008 ’GORM’, 4 ud af 6 stjerner og skrev: ”GORM
er en ægte forårsbebuder – lys, let og livlig. Forfriskende og moderat bitterhed i harmonisk balance
med aromatiske noter af korn, nybagt brød og friske æbler”.

Jelling ORM
En belgisk ale (5,5%, 22 IBU, 33
EBC)

’Jelling Orm’ er en ravfarvet øl
med en dejlig fyldig aroma fra
münchnermalten og en behagelig sødme fra både den belgiske
gær og den mørke kandis.
De forskellige malte og humletyper er med til at
give øllet en kompleks duft og smag med mange
nuancer, hvor det hele smelter sammen i en fin
balance.

Jelling STOUT
En ægte stout (5,0%, 39 IBU, 75
EBC)

En stout viking fra Jelling er ikke
kun en betegnelse for en Jelling
kriger fra Harald Blå-tands tid.
Det er også en beskrivelse af en
karakterfuld øl.
Denne overgærede stout er kraftig og har en god
bitterhed, som en stout skal have. Den har en let
brændt og ristet aroma med en duft af humle. Dertil kommer en smag af karamel og chokolade med
en tydelig bitterhed i afslutningen.

Kong HARALDs Pilsner
En pilsner (4,7%, 23 IBU, 7 EBC)

Kong Harald’s Pilsner er en tyskinspireret pilsnerøl, lys og mild,
men fuld af gode smagsoplevelser.
Den er brygget efter de bedste
tyske øltraditioner med en fin
maltsmag fra gode pilsner- og münchenermalte.
Dertil kommer, at den er humlet med de bedste
humlesorter fra Hallertauer-området.

Kong HARALDs Classic
En classic pilsner (4,7%, 24 IBU, 17
EBC)

Kong Harald findes naturligvis
også i en classic udgave – en flot
ravfarvet pilsnerøl.
Den har en elegant og blød maltsmag fra de tyske pilsner- og
münchenermalte. Dertil kommer en smule ristet
aroma og en lettere eftersmag af mittelfrühhumle.

Gorm Dark
En ”abbey ale” (5,5%, 22 IBU, 49
EBC)

’GORM Dark’, er inspireret af de
belgiske klosterøl, og er med sin
mørke glød, intense og kraftige
smag med brændte toner af karamel kombineret med en svag
duft af solbær, en øl til nutidens vikinger.

Jelling Saison

overgæret ale med en let krydret og frugtagtig
smag, der går fint i balance med malten og humlens bitterhed.

Dronning THYRAs Bryg
En ale (6,0%, 30 IBU, 16 EBC)

’Thyra’ er en american pale ale,
som har en forfriskende og fyldig
smag af den citrusagtige cascadehumle.
Ekstra Bladets øl-anmelder, Ole
Madsen, gav i 2008 THYRA 5 ud
af 6 stjerner og skrev: ”I Jelling Bryggeris vikingeægteskab er det THYRA, der har bukserne på. En
potent American Pale Ale”.

Jelling GULD
En dobbeltbock (7,5%, 34 IBU, 30
EBC)

Øllen er inspireret af den tyske
dobbeltbock og har en intens
maltsmag, moderat bitterhed og
et blødt og varmende indtryk af
alkoholen.
Jelling Guld er brygget for at markere begivenheden med tyveriet af Guldhorns kopierne fra udstillingen i "Kongernes Jelling". De blev dog fundet
igen og er nu anbragt i sikkerhed på nationalmuseet. Ekstra Bladets øl-anmelder, Ole Madsen, gav
i 2008 ’Jelling Guld’ 5 ud af 6 stjerner og skrev:
”Guldhornene er en parentes i historien i forhold
til denne prægtige Bock”

HØSTBRYG
En märzen (5,1%, 22 IBU, 19 EBC)

En saison (5,9%, 29 IBU, 6 EBC)

‘Jelling Saison’ er en hyldest til
sæsonens aktiviteter, og en fortræffelig læskende tørstslukker
på en varm sommerdag.
Vores ’saison’, er en traditionel
belgisk ’bonde-øl’, der oprindeligt
blev brygget på gårdene i Vallonien, den fransktalende del af Belgien. Det er en fyldig og gylden

Dette er en ægte Oktoberfestbier fra tiden før, der gik mode i
oktoberfester i Sydtyskland.
Den ravfarvede øl har en behagelig og fyldig maltaroma fra den
klassiske münchenermalt, afstemt med en moderat bitterhed fra den tjekkiske
saaz-humle.

