
 MENU FRA SØNDAG DEN 

17 JULI 

TIL 

14 AUGUST 

RESTEN AF TIDEN LUKKET



ØL, SODAVAND & SAFTE

FADØL
SPECIALØL FRA GARAGES BRYGGERIET PÅ SAMSØ

VI HAR TO STØRRELSER MED 0,4 ELLER 0,6. TIL 50,! & 75,!

RUTE 2 ! BÆLLE ØL " ØKOLOGISK PILSNER 4,6 %
En dejlig frisk økologisk pilsner Øl er det rigtige valg, hvis du kan lide den rigtige rene  

pilsnersmag!.

RUTE 18 " CLASSIC " ØKOLOGISK LAGER 4,6 %
Garages bryggeriet bud på en Classic, det er en undergæret øl. Vi har brugt rigelige mængder af Munich og  

Vienna malt, som giver en dejlig rest sødme i øllet.

RUTE 8 ! ØKOLOGISK WEISSBIER 4,8 %
Nyd hvedeøllet koldt i et højt glas skænket med skum på toppen. Det er den perfekte øl til lette sommerretter,  

ved grillen eller bare når du er lækkertørstig

RUTE 11 " MØRK ØL " ØKOLOGISK BROWN ALE 5,8 %
Denne øl er en klassisk engelsk pub-ale, overgæret øl med smag fra chokolademalt og karamelmalt, hvor vi har 

arbejdet med bitterheden og "ernet lidt af denne –!en let tilgængelig mørk øl, som passer perfekt til en god 
frokost

SODAVAND

I FLASKER MED 0,33 TIL 40,!

COCA COLA, PEPSI MAX, SQUASH, FAXE KONDI, SCHWEPPES LEMON

SAMSØ SAFTE 
FRA SAMSØ BÆR

DE KOMMER I FLASKE MED 0,5 TIL 60,!
 

STIKKELSBÆRSAFT
Blødhed, sødhed, syrlighed og friskhed udgør tonerne i melodien, og inden 

du er færdig med din svingom, er du blevet trakteret med både koldpresset elegance og aromatisk passion.

SOLBÆRSAFT
Det mørklilla bær er som en dametaske fuld af alt det bedste, vi kender fra sommeren; duften af blomster i af-

tenskumringen, en trilletur i det lune hø. Søde kys med havudsigt og forfriskende morgenregn.

RABARBERSAFT
Med en Samsø Rababerdrik i hånden bliver det ikke mere sommerligt! 

Rabarbernes skønne kombination af sødme og syre giver drikken en frisk og lækker smag.


