ØL
HEINEKEN

ROYAL 0,0%

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.

En alkoholfri øl, der er brygget efter en
patenteret metode. Royal Free er lys
gylden som en pilsner med et fast hvidt
skum og samme gode ølkarakteristiske
smag.

50,-

40,-

HEINEKEN 0,0%

ØLBRÆT

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.

Med så mange spændende øl at vælge
imellem kan det være svært kun at vælge
én. Prøv derfor vores Ølbræt, hvor du får
serveret 4 forskellige øl efter eget valg. Så
kan du fx nyde en frisk Pilsner efterfulgt af
en velduftende IPA, en smagfuld Lager og
en fyldig Brown Ale. Valget er dit.

50,-
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1 stk.

100,-

2 stk.

178,-

ØL
ANARKIST MOTUEKA LAGER

ANARKIST BROWN ALE

Theodor Schiøtz Brewing Co. står bag
denne Lager. Baseret på en af de sværeste øltyper at producere; den lyse pilsner,
med et twist af Motueka-humlens fantastiske egenskaber og gæret med Albanis
husgær, er Motueka Lager en øl man bare
gerne vil have én til af.

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 ledsagelse af mad pga. højintense smagsindtryk, men i stedet kan
nydes uden smagsløgene bliver trætte.

70,-

70,-

SCHIØTZ GYLDEN IPA

LOTTRUP US DARK ALE

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

Balanceret men markant med intens,
blødt ristet smag præget af kaffe, chokolade og ikke mindst lakrids. Farven er
sortbrun – mørkere end Brown Ale og
lysere end Porter.

70,-

70,-

Rådhusstrædet 8 . 7430 Ikast . Tlf. 97 15 19 44
hotel@medi.dk . www.hotel-medi.dk

ØL
ROYAL ØKOLOGISK PILSNER

ROYAL ØKOLOGISK CLASSIC

Lavet med omhu og omtanke af de bedste
økologiske råvarer. Den har en frisk og
velafbalanceret smag. Royal Økologisk
Pilsner er en anelse mørkere i farven og
efterlader et flot og fyldigt skum.

Brygget i Danmark med økologisk karamelmalt og mørkristet malt. Det giver en
ægte all malt classic på 4,8% alk. med
en flot brun farve, lysebrunt skum og en
fyldig smag. Præcis som classic-elskere
foretrækker det.

Lille

Lille

40,-

Mellem

55,-

Stor

75,-

ANARKIST
NEW ENGLAND IPA
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 frugter, blomster og
urter. En IPA til alle. Specielt dem, der ikke
kan fordrage for bittert øl.
Lille

50,-
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Mellem

70,-

Stor

95,-

45,-

Mellem

60,-

Stor

80,-

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

Lille

50,-

Mellem

70,-

Stor

95,-

DRINKS
NR. 1 - DEN RØDE

NR. 2 - DEN HVIDE

NR. 3 - DEN GULE

Nohrlund med jordbær og rabarber er
kort fortalt smagen af
“mormors have” om
sommeren. En neutral
premium-vodka danner
basen for denne søde
og læskende cocktail.

Den kraftige smag fra den insisterende
ingefær opvejes af
den danske sommers
aromatiske hyldeblomst
i denne læskende
gin-baseret cocktail. I
samspil med ginnens intense og krydret enebær
og noter af citrus skabes
en dejlig balance

Nøje udvalgt havtorn for sin friske syre
og hyben for sin fyldige
frugt, der giver anledning
til et perfekt nordisk
smagssammenspil. Den
krydrede caribiske rom
fuldender cocktailen
med en utrolig dybde og
nuanceret sødme.

65,-

65,-

65,-

NR. 4 - DEN ORANGE

NR. 6 - DEN SORTE

TEMPT & HAPPY JOE

Med denne orange Nohrlund med gin
og gulerod mener vi
at have indkapslet
de bedste smage fra
den danske køkkenhave. Vi har juicet de
modne gulerødder, der
bidrager med en fylde
og sødme til den friske,
koldpressede æblemost.

Den Sorte Nohrlund med vores egen
karamelliserede rom og chokoladebitter
(lavet på ristede kaffe- og kakaobønner, samt citron- og
appelsinskal), er vores
after dinner-oplevelse.
Rommen har masser
af sødme og vaniljenoter og lakridsen
er underspillet for at
fremhæve smagen af
den kraftfulde rom.

Vælg mellem: Tempt White
Lies, Tempt Dirty Passion,
Tempt Tasty Orange &
Happy Joe Red Love.

65,-

65,-
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3 stk.

1 flaske

125,- 50,-

VAND
SODAVAND & EGEKILDE

EGEKILDE KILDEVAND

Vælg mellem: Thor Passion, Faxe
Kondi, Faxe Kondi Free, Pepsi, Pepsi
Max, Mirinda Orange,
Mirinda Lemon &
Egekilde Sparkling.

Naturligt mineralvand. Den
naturlige mineralvand med
sin unikke sammensætning
af mineraler, fra kilden
dybt under de sydsjællandske skove.

Lille

35,-

Mellem

45,-

Stort

60,-

35,-

ITALIENSK SODAVAND

BOOSTER BLACK EDITION

I en lille by ved navn Crodo, beliggende i de italienske alper, har man
siden 1940 produceret forfriskende
sodavand udelukkende med naturlige
ingredienser og
et højt indhold af
juice fra italienske frugter. Vælg
mellem Ginger
Beer, Orange og
Lemon.

Velkendt smag af energi og en opsigtsvækkende farve. Mere frisk og mindre
sød end den originale Faxe Kondi Booster.
Perfekt i kombination
med bl.a. rom, vodka, gin
og Jägermeister.

45,-

45,-
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NIKOLINE ØKO
& NIKOLINE SAFT
Vælg mellem: Nikoline Øko Appelsinjuice,
Nikoline Øko Æblemost
& Nikoline Øko Hyldeblomst.

45,-

