Brygget med omhu og bør
skænkes med kærlighed

Oplev stemningen
på Skagen Bryghus

Live-musik
på Bryghuset
– både inde og ude
Øl smager bare bedre til lyden af live-musik. På Skagen
Bryghus har vi mere end 150 arrangementer med
live-musik om året. Om sommeren åbner vi gårdhaven
og fylder den med danseglade gæster, mens vi uden for
sæsonen omdanner bryghusets restaurant til spillested.
Du kan opleve musikere spille rock og blues på fredage
og lørdage på Skagen Bryghus. I sommerperioden har vi
også live-musik på hverdage.

Se hele vores arrangementskalender på
vores hjemmeside, og husk at booke bord!

Skummende øl, frisk fra fad i glasset. Store kobberkedler,
hvor nye øl bobler og gærer. Stemningsfuld live-musik.
Velsmagende frokostretter. Det er blot en lille del af, hvad
du kan opleve, når du besøger Skagen Bryghus.
Placeret midt i Skagen, i gåafstand til både havnen, hovedgaden og byens restauranter, finder du bryghuset.
Her kan du stille både den lille og den store tørst – glæd
dig til at gå på opdagelse i alle vores varianter af mikrobryggede øl.

Bryggeriet
Siden Skagen Bryghus blev grundlagt i det gamle elværk i 2005, har vi udviklet os til at være blandt de største mikrobryggerier i Danmark.
Alt øl fra Skagen Bryghus brygges og tappes stadig her,
og hvert år producerer vi 350.000 liter øl, som både serveres til gæster på bryghuset og distribueres ud til vores
mange forhandlere.
Vi har altid mange forskellige varianter i hanerne. Prøv
f.eks. en Drachmann Pilsner eller en mørk Skawskum,
som er blandt vores mest populære øl.

Restauranten
Skagen Bryghus er mere end øl og rockmusik. Vores
køkken står klar til at forkæle vores gæster med en indbydende og velsmagende frokostmenu.
Til maden er det naturligvis oplagt at nyde en kold fadøl
med en ølsnaps som sidevogn.
Se menukortet, og book bord på vores hjemmeside:
www.skagenbryghus.dk

GOD RÅDGIVNING
GØR EN FORSKEL
Hos BDO får du både en dyb, faglig indsigt i dit nærområde og et globalt udsyn, der åbner nye muligheder
for dig og din virksomhed.
Ring til BDO i Skagen på tlf. 96 79 19 00
eller skriv til os på skagen@bdo.dk

SKAL VI LAVE DINE NÆSTE
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Så kontakt os allerede i dag...
98 52 15 11
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Besøg vores
webshop!
Her kan du selv blande en kasse øl
efter eget ønske, købe gavekasser i alle
afskygninger, samt bryghusets egen gin,
vodka og ølsnaps. Du finder det hele på:

Renovering af huse samt udskiftning af døre og vinduer
Tlf.: 3098 1397 · info@larsen-thorsen.dk · wwww.larsen-thorsen.dk

Kontakt os på

7070 7061
og få et uforpligtende tilbud

En til det hele...

Tlf. 98 48 19 00 · www.vvs-energi.dk

Skal vi også brygge
en god løsning til dig?
Skagen-afdeling
Sct. Laurentii Vej 33
9990 Skagen
Tlf. 82 22 99 90
www.sparv.dk
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