
DRIKKEKORT
BOWLERNES BOWLING 

CENTER

Nohrlund Mojito er en klassisk, forfriskende 
og sød cocktail med fremtrædende smage af 
mynte og lime, samt en subtil antydning af ro-
siner og mango.

ALK: 8,5%

65,-

NOHRLUND MOJITO

Nohrlund Stormy Rum & Ginger er en klassisk, 
frisk og krydret cocktail med fremtrædende 
smage af ingefær, citron og eksotiske frugter 
samt en subtil antydning af æbler og chili.

ALK: 8,5%

65,-

NOHRLUND STORMY RUM & GINGER

Nohrlund Gin & Tonic er en klassisk, frisk og 
halvtør cocktail med fremtrædende smage 
af vilde enebær, citron og hyldeblomst samt 
en subtil antydning af korianderfrø og salvie.

ALK: 8,5%

65,-

NOHRLUND GIN & TONIC

En forfriskende, alkoholfri pilsner med fokus 
på den gode smag. Til alle der gerne vil nyde 
en god pilsner, men ikke ønsker effekten af 
alkohol.

ALK: 0%
Alkoholfri
33 cl

IBU: 16
EBC: 7

Flaske 35,-

HEINEKEN 0,0%

Er du til let og citrusagtig øl i den mexikanske 
stil, er Sol det oplagte valg. Sol er en let og 
læskende øl, der gør sig godt, når den serve-
res kølig, med en limeskive i, på en varm som-
merdag.

ALK: 4,5%
Pilsner

IBU: 16,5
EBC: 7

Flaske 45,-   3 flasker 100,-

SOL

Vælg mellem: MOKAÏ Abrikos, MOKAÏ Jordbær 
& Lime & MOKAÏ Hyldeblomst.

Flaske 45,-   3 flasker 100,-

MOKAÏ

Ginger Beer fra Supermalt er en alkoholfri 
sodavand med en forfriskende smag af inge-
fær. Fremstillet med naturlige ingredienser 
og uden alkohol. Denne Ginger Beer giver dig 
både sødme og krydrede noter og kan nydes 
rent eller mixes i en lækker drink.

33 cl

45,-

SUPERMALT GINGER BEER

Vælg mellem: Booster Free & Booster Black.

33 cl

35,-

ENERGI



IBU (International Bitter Units) beskriver øllets bitterhed. Det er primært humlen, der bidrager med bitterheden i øl. En regulær dansk pilsner ligger på ca. 15 IBU.

EBC (European Brewing Convention) definerer farven på en øl. Det er malttyperne, der bestemmer farven. Pilsnermalt, som er den mest nænsomme ristede malt og indgår i næsten alle øltyper, er på 5-10 EBC.

En forfriskende tørstslukker. Den er mindre 
syrlig og bitter end dens forgænger, og dette 
gør den let drikkelig. Den har en lang sød og 
afrundet frugtagtig smag, og øllet efterlader 
et flot og fyldigt skum.

ALK: 4,6%
Pilsner

IBU: 16
EBC: 5,2

Lille 37,-   Stor 50,-   Kande 180,-

ROYAL PILSNER

Er udviklet med udgangspunkt i byg- og ka-
ramelmalt samt mørkristet malt. Vi har valgt 
en mild aromatisk humle, der giver en let og 
behagelig blomsteragtig duft til øllet.

ALK: 4,6%
Pilsner

IBU: 18
EBC: 21

Lille 40,-   Stor 55,-   Kande 200,-

ROYAL CLASSIC

Fås i mere end 170 lande og er dermed det mest 
internationale ølmærke af alle. Karakteristisk 
for Heineken er en frisk og frugtagtig aroma, 
der stammer fra gæren, og en behagelig, ikke 
for voldsom bitterhed, der gør Heineken nem 
at drikke.

ALK: 4,6%
Pilsner

IBU: 18,5
EBC: 7

Lille 40,-   Stor 60,-   Kande 220,-

HEINEKEN

Øllets fyldige smag med oplivende toner af 
karamel passer perfekt til den fynske gastro-
nomi. Og når røgen og friskheden i maden 
møder humlens sødme og bitterhed i munden, 
smager du pludselig det bedste ved hele øen 
på én gang.

ALK: 5,2%
Ale

IBU: 27
EBC: 20

Lille 40,-   Stor 60,-   Kande 220,-

ALBANI ODENSE 1859

Ægte belgisk klosterøl med historie helt til-
bage til år 1074. Affligem Double er en øl med 
et silkeagtigt skumhoved, der frigiver smukke 
humlearomaer og noter af banan. En kompleks 
smagskombination der bevæger sig fra anis og 
lakrids over i en blødere karamelsmag.

ALK: 6,8%
Double

IBU: 21
EBC: 65

Lille 40,-   Stor 60,-

AFFLIGEM DOUBLE

Ægte belgisk klosterøl med historie helt til-
bage til år 1074. Affligem producerer en øl, der 
er rig på smag, som vil glæde ganerne på de 
mest krævende ølkendere. Og den ultimative 
øloplevelse for dem, der nyder godt belgisk 
Blonde øl.

ALK: 6,7%
Blonde

IBU: 24
EBC: 11

Lille 40,-   Stor 60,-

AFFLIGEM BLONDE

En rigtig traditionel Weissbier med en gylden 
ufiltreret farve. Den friske og mousserende 
hvedeøl er karakteriseret ved en frugtig øl med 
en svag duft af banan.

ALK: 5,3%
Weissbier

IBU: 10
EBC: 9,7

Lille 40,-   Stor 60,-

EDELWEISS HEFETRÜB

Brugen af specielle gærkulturer giver Edel-
weiss sin frugtagtige, skarpe og aromatiske 
smag, der adskiller den fra andre hvedeøl. Den 
er frisk og perlende og efterlader et indtryk af 
honningagtig finish.

ALK: 5,0%
Weissbier

IBU: 9
EBC: 9,1

Lille 40,-   Stor 60,-

EDELWEISS SNOWFRESH

Theodor Schiøtz Brewing Co. står bag denne 
friske og meget velduftende IPA, hvor du ikke 
får den meget direkte bitterhed fra humlen, 
men i stedet de friske aromaer af tropiske frug-
ter, blomster og urter. En IPA til alle. Specielt 
dem, der ikke kan fordrage for bittert øl.

ALK: 5,4%
IPA

IBU: 25
EBC: 10

Lille 40,-   Stor 60,-

ANARKIST NEW ENGLAND IPA

Theodor Schiøtz Brewing Co. står bag denne 
dejligt fyldige, men stadigvæk let drikkelige 
Brown Ale. Til dig, der nyder en sød øl med lav 
humlebitterhed. En øl, der ikke kræver ledsa-
gelse af mad pga. højintense smagsindtryk, 
men i stedet kan nydes uden smagsløgene 
bliver trætte.

ALK: 6,3%
Brown Ale

IBU: 25
EBC: 70

Lille 40,-   Stor 60,-

ANARKIST BROWN ALE

Udover den kraftige humlekarakter, som er 
IPA’ens særkende, så har denne Gyldne IPA, 
som alle øl fra Schiøtz, yderligere en inspira-
tion fra botanikken, som giver den en bredere 
smagskompleksitet. Typisk Schiøtz. 

ALK: 5,9%
IPA

IBU: 35
EBC: 20

Lille 40,-   Stor 60,-

SCHIØTZ GYLDEN IPA

Mumme var en kraftig, mørk og maltet øltype 
fra den sene middelalder. Måske den øl bryg-
geren forkælede sig selv med. I denne version 
har vi tilføjet et strejf af nordiske bær. Typisk 
Schiøtz.

ALK: 6,5%
Mumme

IBU: 25
EBC: 80

Lille 40,-   Stor 60,-

SCHIØTZ MØRK MUMME


