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Hornbeer Brewery APS

Kirke Hyllinge
Danmark

Hornbeer är ett familjeägt bondgårdsbryggeri, beläget i vackra Hornsherred
och startade av Jørgen och Gunhild 2008.
All utveckling av recept, bryggning, tappning och hantering sker på
bryggerigården. Etiketten är designad av Gunhild, som också har ett galleri
på bryggeriet.
Vi gillar verkligen öl, och brygger därför många olika, men bara öl som vi
själva gillar. Som öl med en liten kant. Men inte utan att alltid försöka uppnå
full balans och harmoni i smakupplevelsen. Hornbeer är ett experimentellt
bryggeri med allt från sur frukt öl och cider vete, lager, wiener, ipa,
buck, rökig öl, belgiska ale, triple, porter och stout. Alla öl är bryggda
från traditionerna i gamla hantverk, med bara de bästa ingredienserna,
och där ölen är opastöriserad och ofiltrerad. Detta ger en unik och full
smakupplevelse.
En stor del av sortimentet bryggs organiskt, och med hjälp av solenergi
och geotermisk energi försöker Hornbeer vara ett hållbart och ekonomiskt
nydanande bryggeri.

www.hormiga.se
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Kong Hans
Kong Hans bryggdes som en hyllning till den
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Charlies Cool Porter
Charlie Cool Porter är en organisk porter av

danska monarken Kung Hans. Kong Hans är

5,9%. Porten har sitt namn från den politiskt

en öl av typen ”kellerbier”, som är en ofiltrerad

inkorrekta traditionen som ägde rum för

organisk öl. I ölen används aptitretande

länge sedan i de engelska hamnarna. Då tog

mängder aromatisk humle som doftar av

hamnarbetarna, portarna, en öl eller två på

blommor och frukt. Kong Hans är fyllig, rund

morgonen innan de började det hårda arbetet

och festlig vid frukostbordet.aptitretande

i hamnen. Politiskt inkorrekta var också

mängder aromatisk humle som doftar av

Charlie Chaplin på 1930-talet och de modiga

blommor och frukt. Kong Hans är fyllig, rund

fransmännen på den etablerade satiriska

och festlig vid frukostbordet.

tidningen Charlie Hebdo på 1970-talet.

Kellerbier

Typ

Volym

Typ

5,0%

Alkoholhalt

30 liter (Fat)
Danmark

Land

Weissbier
För oss står Weissbier för sommar och

Organic Porter
5,9%

Alkoholhalt
Volym

30 liter (Fat)
Danmark

Land
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Czech Cat
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Czech Cat är en organisk öl som nästan

sol, klippt gräsmatta och soldyrkan på

bryggs som den ursprungliga Tjeckien

stranden. Njut av Hornbeer Weissbier

svart lagerölen. Denna typ av svart

kallt från kylskåpet i stort glas med

lager har bryggts i Tjeckien i mer än fem

högt skum. Det är den perfekta ölen för

århundraden. Det finns varianter av rostad

lätta sommarrätter, vid grillen eller när

malt, karamellmalt och kopiösa mängder

törsten gör sig påmind.

av god humle. CzechCat fermenteras vid
låg temperatur, detta garanterar en fräsch
smak från råvarorna. CzechCat är en
riktigt bra lunch öl.

Weissbier

Typ

Typ

4,8%

Alkoholhalt

330 ml

Volym

Volym

Danmark

Land

Økologisk Sommer
Du kommer upptäcka att Økologisk Sommer

Dark Lager
5,5%

Alkoholhalt

Land
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30 liter (Fat)
Danmark

Top Hop
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Är en humlad öl, en India Pale Ale med

erbjuder en smak av honung, citrus, humle

måttlig bitterhet på cirka 40 IBU, men

och kryddor. Ölstilen är mestadels i riktning

med massor av doft och arom från den

mot ”belgiska witbier”. Økologisk Sommer

senaste skörden av humle. Vi har använt

är den spännande ölen som passar som

de amerikanska humlesorterna centenniel,

välkomstdrink, till lätta rätter eller när du vill

simcoe, cascade och amarillo. TopHop är

ha något uppfriskande.

med 4,7% alkoholhalt en något lättare öl än
en traditionell IPA. Vi har bryggt det med
Munchenmalt och Karamellmalt för att ge den
lite sötma och lite karamellsmak, detta har
gett den dess ljusgula färg.

Witbier

Typ

4,6%

Alkoholhalt
Volym

30 liter (Fat)

Land

www.hormiga.se

Danmark

Typ
Alkoholhalt
Volym
Land

IPA
4,7%
30 liter (Fat)
Danmark
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Grisk
Med Hornbeer Grisk (eller Girig, red.
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Happy Hoppy Viking
Happy Hoppy Viking är Hornbeers mest

anm.) vill vi hjälpa till att sätta fokus på

humlade öl. Det är därför du får en stark doft

moral – istället för girighet. Om denna

av blommor när du häller ölen i glaset. Det

öl kan hjälpa f ler människor ställa krav

kan vara lite sediment från humlen, häll därför

på sin bank att vara ärlig, så har vi nått

försiktigt om du vill undvika det. Den bryggs

vårt mål. Men ölet är tillräckligt bra –

från olika typer av hantverksmalt, några av

det håller vad det lovar. En humletyp,

dem med karamellkaraktär, så ölen får därför

IPA 6,4%.

en gyllene färg.

Triple IPA

Typ

9,2%

Alkoholhalt
Typ

Westcoast IPA

Danmark

Land

330 ml

Volym

Danmark

Land

Caribbean Rumstout
En stout med rostade toner från grillad

Dryhop
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kornmalt, rökmalt, kaffe, lite krydda och
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Det är inte en IPA – det är inte en Lager,
men det är en underfermenterad öl,
välhumlad och torrhumlad. Det är en
singlehop-version – allt humle är Amarillo.

som glasyr på kakan: en tjock rom lagrad på

Syftet med denna öl är att erbjuda en

ekfat. Denna öl kan lagras i f lera år i mörkt

torr öl utan mycket kvarvarande socker i

skåp eller källare. Drick det i vinglas till söta

kombination med humlen.

efterrätter, choklad eller helt på egen hand.

Typ
Typ

330 ml

Volym

6,4%

Alkoholhalt
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Alkoholhalt

Imperial Stout

Alkoholhalt

10,5%

Volym

Volym

330 ml

Land

Amarillo Dryhop
5%
330 ml
Danmark

Danmark

Land

Blonde
En belgisk inspirerad öl. Vår Blonde bryggs på
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BREXIT
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En New England IPA med lätt citrussmak.

ljust korn, kryddor, humle, vatten och jäst. Den

Bryggd på pilsnermalt, munchenmalt och

komplexa smakbilden har uppstått med bidrag

humle av typerna Amarillo, Simcoe och

från kryddorna och den belgiska jästtypen.

Mosaic. Ölen bryggs med mer bitterhet än

Ölen har mycket kolsyra och ger ett fräscht

en traditionell New England IPA på samma

uttryck.

sätt som Theresa May känner angående det
brittiska folkets beslut att lämna EU.

Typ

Belgian Pale Ale
6,6%

Alkoholhalt
Volym

30 liter (Fat)

Land

www.hormiga.se

Danmark

Typ
Alkoholhalt
Volym
Land

New England IPA
5,9%
330 ml
Danmark
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Trumputkim
Trumputkim – en Russian Imperial Stout –
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bryggdes som en hyllning till världens tre
”största” ledare; några av dem valda av folket,
andra utvalda av partiet. Vi vankar naivt runt
i bryggeriet och tror att om världens största
ledare fick tillgång till TrumPutKim – skulle
världen bli ett säkrare ställe?
Ärligt talat vet vi inte.

Typ
Alkoholhalt
Volym
Land

www.hormiga.se

Russian Imperial Stout
10%
330 ml
Danmark
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Leveransvillkor
1. Ordinarie leveransvillkor (avgiftsfritt)
· 10 fullgodskolli eller fler per leveranstillfälle,
alternativt ett ordervärde om minst 4500 kr.
· Ordertagning 2 arbetsdagar före överenskommen
leveransdag. Leverans sker enligt överenskommen
leveransdag utan särskild tidspassning under
leveransdagen.
· Leveransväg till/från kund anvisad uppställningsplats
får maximalt innehålla 5 trappsteg.

2. Särskilda leveransvillkor (f.n. 300 kr/st)
Önskemål om särskilda leveransvillkor, dvs. extra
service utöver ovanstående leveransvillkor, måste
godkännas av Hormiga.
Exempel på särskilda leveransvillkor:
1. Leverans vid förutbestämd tidpunkt under
leveransdagen.
2. Särskild returtagning utan ny leverans.
3. Leverans och returtagning på annan dag än
överenskommen leveransdag.
4. Sen inkommen order.
5. Order mindre än 10 kolli per leveranstillfälle.

3. Reklamationsvillkor
Kvalitets- och kvantitetsfel i vara ska anmälas till
Hormiga inom 2 dagar från leverans.
Fel som inte rimligtvis kan uppdagas vid leverans, ska
anmälas så snart felet upptäckts eller borde upptäckas.

Kontakt
M&A Hormiga AB
Postadress:
Flyinge 1561
247 92 S Sandby
Sverige
info@hormiga.se
www.hormiga.se
Mailorder:
info@hormiga.se
M&A Hormiga AB reserverar sig för eventuella
tryckfel. Med reservation för att årgångar på
viner kan variera vid leverans mot bilderna i
denna katalog.

