
Åbne ølsmagninger

Ca. hver anden måned er der åben 
rundvisning med ølsmagning.

Det er populære arrangementer, hvor du 
bare kan møde op uden tilmelding.

De begynder kl. 17.00, og du får den 
samme pakke som ved de lukkede rundvisningesamme pakke som ved de lukkede rundvisninger.
 
 
Øl med omhu og omtanke
 
Bøllingsø Bryghus er et af Danmarks 
mindste mikrobryggerier. Det betyder, at vi i 
vores små 500 liters tanke hver uge brygger vores små 500 liters tanke hver uge brygger 
øl med omhu og akkuratesse - 
en årsproduktion på ca. 80.000 flasker.
 
Øl fra Bøllingsø Bryghus er et 100% 
rent landbrugsprodukt, brygget på rene 
råvarer uden brug af enzymer eller anden kemi.
  
Bryghuset blev grundlagt i juni 2009 - 
midt under finanskrisen. 
 
Bøllingsø Bryghus drives på et forretningsmæssigt 
grundlag men med frivilligt engagement. 
Sammen har det skabt et lokalt samlingspunkt 
med godt håndværksbrygget øl og god stemning.med godt håndværksbrygget øl og god stemning.
 
Den gamle Engesvang Kro danner rammen om
Bøllingsø Bryghus i den lille midtjyske stationsby,
Engesvang. Her er byen og bryggeriet vokset ud 
af en kultur, hvor det umulige kan lade sig gøre, 
hvis nok vil det.

Sådan bestiller du:

Rundvisning med ølsmagning kan 
bestilles til afholdelse på alle fredage.

Hvis du ønsker rundvisning andre dage, 
bedes du kontakte os i god tid.

Rundvisning med ølsmagning bestilles 
på Bøllingsø Bryghus' hjemmeside på Bøllingsø Bryghus' hjemmeside 
www.boellingsoebryghus.dk
Eller send bestillingen til rundvisning@bbryg.dk 
med oplysninger om:

- Firmanavn:
- Kontaktperson:
- Adresse:
- Mobiln- Mobilnr.:
- E-mailadresse:
- Ønsket dato:
- Ankomst tidspunkt:
- Antal deltagere:
- Evt. mad leveres fra:

Ring til Bøllingsø Bryghus på 5164 1500 
og få en snak om dine særlige ønsker i og få en snak om dine særlige ønsker i 
forbindelse med Rundvisning med ølsmagning.

Bøllingsø Bryghus
Gl. Kongevej 24 · 7442 Engesvang
Tlf. 51 64 15 00 · info@bbryg.dk
www.boellingsoebryghus.dk



VISION
Bøllingsø Bryghus er et
mikrobryggeri drevet på et
forretningsmæssigt grundlag samt
et lokalt samlingspunkt
om godt håndværksbrygget øl
baseret på frivilligt engagement.baseret på frivilligt engagement.

Har dit firma eller din forening brug for at 
holde møde et par timer før rundvisning 
med ølsmagning, kan det lade sig gøre på 
Bøllingsø Bryghus i eget lokale 
(op til 70 – 80 personer) mod en 
ekstrabetaling på kr. 100 pr. time. 

Der kan stilles drikkevarer Der kan stilles drikkevarer 
(vand, vin, øl) til rådighed.

Afslut rundvisningen med at spisning 
enten fra ekstern leverandør eller 
medbragt (opdækning og afrydning koster 
kr. 25 pr. kuvert).

Udvidet rundvisning med 
ølsmagning
Vi byder på flere muligheder for at udvide 
rundvisningen.

Bryghuset ligger i den tidligere Engesvang Kro, 
og vi tilbyder muligheden for at spise her. 

Hver fredag kan man bestille fredagsmenu Hver fredag kan man bestille fredagsmenu 
hos Korshøj Køkken til servering på Bøllingsø 
Bryghus efter rundvisningen. 

Bestilling på 4075 2201 eller 
lars@korshojkokken.dk. 

Se hjemmesiden: www.korshojkokken.dk

Hvad får du?
Få en tur rundt i bryghusets og egnens 
historie, mens du smager på nogle af 
de gode øl, vi brygger.  
På en rundvisning med ølsmagning får du 
et overordnet indblik i ølbrygning af en 
af vores mange engagerede frivillige fortællere.af vores mange engagerede frivillige fortællere.

Varighed: 1½ - 2 timer

Rundgang i hele bryghuset

Besøg blandt bryggekar samt gær- og 
lagertanke, hvor der fortælles om ølbrygning

Fortælling om Bøllingsø Bryghus' historie

Fortælling om egnens historie
Smagsprøver på Bøllingsø Bryghus' Smagsprøver på Bøllingsø Bryghus' 
12 – 15 forskellige øltyper

Hver person har mulighed for at få 1 – 1½ l øl

Til ikke-øl-drikkende personer 
udskænkes vand eller vin

Pris. Kr. 150 pr. deltager 
(der betales for minimum 12 personer)

Som gæst ved Rundvisning med Som gæst ved Rundvisning med 
ølsmagning handler du med 20% rabat i 
Bøllingsø Bryghus den dag




