
 

        BRYGHUSETS TAPROOM  

                 - vores spisested i Herslev  

 

Sæsonerne præger, lokale råvarer prioriteres, smagen er ærlig, 
grøntsagerne i højsædet, kød bruges med omtanke, økologi og 
bæredygtighed tænkes ind i alt, kokkene er fulde af kærlighed  

- OG så er der gode øl til!  

 

 

N A T U R Ø L  

Altid frisktappede øl på hanerne 

FADØL 0,4 cl  60,- 

FADØL 0,3 cl  45,-  

DEN LILLE ØLSMAGER 110,- 
Vælg 4 øl fra hanerne  

I K K E - Ø L  

Herslev BRUS 35,- 
Økologisk, alkoholfri læskedrik, brygget på vildgæret hø.     

Vælg ml ingefær, kirsebær, æble og kvæde 

 
SAFT   35,- 
Forskellige saft fra Søbogaard 

 

 
 
 

S M Å T  m e n  g o d t  

Gode følgesvende til øllet 
 

FANGST m surt   85,- 
Bæredygtig fisk og skaldyr fra vandene i og omkring Norden. Med respekt for naturen, konserveret på dåse og serveret med 

fermenteret grønt og surdejsbrød. Vælg mellem mange slags. 

 

OST m tilbehør  85,- 
Surdejsbrød med 2 udvalgte oste og kompot efter sæson 

 

NORDISK HUMMUS m grønt 75,- 
Hummus lavet af bælgfrugter fra Østagergaard, m sæsonens grønt og pesto 

 

SURDEJSBRØD m maltsmør 45,- 
Surdejsbrød med vores hjemmelavede maltsmør 

 

ØLPØLSER   55,- 
Krydrede snackpølser lavet på slow gris af de skønne mennesker på Birthesminde 

 

MASK-CHIPS    45,- 
Lavet på restmask fra ølbrygningen 



 

        BRYGHUSETS TAPROOM  

                 - vores spisested i Herslev  

 

S A N D W I C H  

Alle vores sandwich er lavet på surdejsbrød med frisk sæsongrønt og hjemmerørt 
sennepsmayo - kan også fås to-go, så de kan komme med ud og trave i den flotte natur 
omkring os. Vi har altid et par af nedenstående varianter på tavlen. 
  

GRIS m surt   95,- 
En lun frikadelle af slow gris fra Birthesminde og sæsongrønt samt hjemmesyltet grønt 

 

KO m surt   95,- 
Roastbeef med vores hjemmesyltet grønt 

 

OST m chutney  95,- 
Den dejlige salte vesterhavsost fra Thise møder en kompot efter sæson  

 

GRØNT m hummus  95,- 
Nordisk hummus af gule ærter med sæsonens grønt og hjemmesyltet grønt 

 
 

U G E N S  R E T  -  Vi elsker at finde på - alt afhængig af sæson, lejlighed og stemning. Retterne 

annonceres på tavlen i TapRoom 

 

Hele vinterhalvåret har vi UGENS-HOLD-VARMEN-RET på menuen, 175,- 
 

 

A L T  p å  É T  b r æ t  

Et solidt bræt med både ost, fisk, kød og en masse lækkert tilbehør samt surdejsbrød - alt i alt et aftryk af 
vores ”terroir” 
 

DELEBRÆT (min. 2 personer)  165,- 
Hjemmelavet paté og skinke fra Birthesminde  

Gedefriskost fra Copenhagen Goat og Thieses vesterhavsost 

Bæredygtig fisk eller musling fra Fangst  

Surt: syltede grøntsager og chutney efter sæson 

Dertil vores eget surdejsbrød samt knækbrød fra Østagergaard 

Indholdet kan variere efter sæson og lune 

 

S Ø D T  

DAGENS KAGE  55.- 

Ofte med Friis-Holm chokolade. Annonceres på tavlen i TapRoom 

 

FLØDEBOLLE   25,- 
Fra chokoladekongen Friis-Holm 


