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Myntebrus 
25 cl
Smager forfriskende, 
frugtig og af søde 
minder fra varme 
lande takket være 
skøn økologisk 
mynte.
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Rabarber 
27,5 cl
Prægtige økolo-
giske rabarber har 
givet saft og kraft til 
denne skønne drik, 
der på én gang er 
forfriskende, syrlig 
og sød. 

NATURFRISK ØKOLOGISK MIXER

NATURFRISK ØKOLOGISK SODAVAND

Naturfrisk Group 
I det smukke østfynske landskab, mellem 
herregårde og slotte, ligger Ørbæk Bryggeri. 
Bryggeriet blev etableret i 1906, og  
i 1997 erhvervet af Niels og Nicolai Rømer.  

Visionen var i harmoni med natur og  
miljø, at producere verdens første økologiske 
sodavand. I 2001 blev der igen brygget øl på 
bryggeriet, og i 2009 whisky. Alt sammen 
økologisk naturligvis.
 

Fra Ørbæk Kildens udspring snor Ørbæk Å sig forbi Ørbæk Bryggeri igen- 
nem istidslandskabet ud i Holckenhavn Fjord og videre ud i Nyborg Fjord. Her 
ved vandkanten i den gamle kongeby Nyborg, blev Nyborg Destilleri i 2017 
etableret i de nedlagte DSB godsbanebygninger.

Således forbundet af, og produceret med, vand fra den fynske undergrund, 
forkæler Ørbæk Bryggeri og Nyborg Destilleri i dag mennesker i Danmark  
og udlandet med velsmagende fynsk økologisk læskedrik, øl og spiritus.  
Se hvilke her i kataloget og få yderligere information på vores hjemmeside 
naturfriskgroup.com.

Produkter angivet med kan ikke forventes at være fast i sortimentet.

Ginger Beer 
27,5 cl  
Varm og intens 
smag af økologisk 
ingefær og frisk citrus 
syrlighed. En klassisk 
Ginger Beer til drinks, 
eller blot serveret 
over is.

Tonic Water 
27,5 cl
Let brusende og tør 
tonic med økologisk 
kinin, citron og 
lime. Matcher ideelt 
enhver robust gin.
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Cola Cool 
25 cl
Klassisk smag, 
udtruk-ket af øko- 
logiske colanød-
der fra de varme 
lande. Aromatisk, 
forfriskende og 
opløftende.
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Danskvand 
25 cl 
Forfriskende og 
brusende vand med 
naturlige mineraler, 
pumpet op fra den 
fynske undergrund, 
hvorfra Ørbæk Kilden 
springer.
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Indian Tonic 
25 cl 
Frisk tonic med  
bitter og syrlig smag 
fra Quinine og citrus-
frugter. Bedste venner 
med gin fra Nyborg 
Destilleri.

1
0

0
1

6

Danskvand citrus 
25 cl
Forfriskende og 
brusende vand med 
økologisk citrus og 
naturlige mineraler, 
pumpet op fra den 
fynske undergrund, 
hvorfra Ørbæk 
Kilden springer.
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Hindbærbrus 
25 cl
Naturlig og intens 
duft og smag, som 
tusinde søde røde 
hindbær. En enkel  
og sommerlig  
sodavand.
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Hyldebrus 
25 cl
Smager sødt af håb 
og solskin. Lavet med 
økologiske hylde- 
blomster, æblejuice, 
og vand fra den 
fynske undergrund 
nær Ørbækkildens 
udspring.
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Lemonbrus 
25 cl
Frisk og let bitter 
tørstslukker med 
grapefrugt, citron og 
lime. Fungerer godt 
som mixer eller bare 
som den er.
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Sportsbrus 
25 cl
Forfriskende, frugtig 
og sød smag af økol-
ogisk citrus og drue-
sukker. Et læskende 
naturprodukt der 
bedst nydes kold.
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Appelsinbrus 
25 cl
Et overflødigheds- 
horn af både søde 
solmodne appel- 
siner og kærlighed  
til frisk frugt.
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Rosenbrus 
25 cl
Sød, feminin og  
floral. Forfriskende 
som en skål pot- 
pourri i et dame-
værelse, eller en 
rosenhave i dit glas.
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Ginger Ale 
25 cl
Bidende lækker 
smag af ingefær. 
Økologisk, krydret  
og forfriskende,  
men samtidig sød  
og nem at drikke.
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Rabarberbrus 
25 cl
Økologiske rabar- 
ber har givet saft  
og kraft til denne  
drik, der på én gang 
er forfriskende,  
syrlig og sød.   
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Æblebrus 
25 cl
Frisk, mousseren- 
de og let skummen- 
de frugtdrik lavet  
med solmodne økolo-
giske æbler.
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Nyborg Destilleri  
Vi producerer både whisky, gin, rom og akvavit. Vores lokaler emmer 
af historie og skabertrang, som du selv kan opleve, på en af vores 
rundvisninger blandt kobberkedler og whiskytønder. Du kan også 
holde dit møde i vores flotte mødelokale – kun 5 min fra motorvejen.

Se mere på nyborgdestilleri.com

Blåbær 
25 cl
Fløjlsblød og  
bugnende med 
blåbær, æble, 
banan, hindbær 
og druer.  Ren 
frugt og ren 
samvittighed. 
100% økologisk.
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Hindbær 
25 cl
Frisk, frugtig, 
fyldig og uskyl-
dig. Hindbær, 
banan, æble og 
drue. Ren frugt 
og ren samvit-
tighed. 100% 
økologisk.
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Mango 
25 cl
Eksotisk, sød og 
kysset af solen. 
Mango, appelsin, 
banan, æble og 
citron. Ren frugt 
og ren samvit-
tighed. 100% 
økologisk.
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Passion 
25 cl
Eksotisk, 
forførende og 
frisk. Passions-
frugt, mango, 
banan og æble. 
Ren frugt og ren 
samvittighed. 
100% økologisk.
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Ingefær 
25 cl
Blød, varm 
og oplivende. 
Ingefær og citron. 
Ren frugt og ren 
samvittighed. 
100% økologisk.
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NATURFRISK ØKOLOGISK JUICE

Blåbær 
27,5 cl
Søde, solbes-
kinnede og let 
syrlige blåbær 
i skøn forening 
med saften fra 
modne æbler.  
Alt sammen øko- 
logisk, og uden 
tilsat sukker.
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Blodappelsin 
27,5 cl
Overflod af modne 
økologiske blod- 
appelsiner giver en 
eksotisk dyb og syrlig 
sød smag af appelsin 
og syden sol. Næn-
somt afrundet med 
hyldebærjuice og 
ikke tilsat sukker.
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Ingefær 
27,5 cl
Oplivende, inge-
fær-, æble- og 
lemonjuice. Kraftig 
ingefær giver 
smag til denne 
juice, nænsomt 
afrundet med 
æble, og ikke tilsat 
sukker.
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Æblemost 
27,5 cl
Presset af de fineste 
økologiske æbler, 
og intet andet. En 
unik smagsoplev-
else af æble, der 
presses uden at 
blive filtreret, så 
den intense sande 
æblesmag bevares.
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Hyldeblomst 
27,5 cl
Blomstrende, sød, 
økologisk – og 
helt unik. Delikate 
hyldeblomster 
har givet smag 
til denne juice, 
nænsomt afrundet 
med æble, og ikke 
tilsat sukker.
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Solbær 
27,5 cl
Fyldige, mørke 
og intense økolo-
giske solbær, der 
komplimenteres 
af sødmen fra 
saftige solmodne 
æbler, uden tilsat 
sukker.
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Passion  
Orange 
27,5 cl
Frugtig, eksotisk 
og fristende. Øko- 
logisk passions-
frugt og appelsin 
i saftig forening, 
nænsomt afrundet 
med æble, og ikke 
tilsat sukker.
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Rabarber 
27,5 cl
Syrlig, aromatisk 
og frisk. Den 
røde økologiske 
rabarbers stæn-
gel er sprængfuld 
af saft, kraft og 
vitaminer – og vi 
har ikke engang 
tilsat sukker.
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Havtorn 
27,5 cl
Nordisk, sødt, 
syrligt og øko- 
logisk. Havtorn 
er spækket med 
både antioksi-
danter og smag, 
nænsomt afrundet 
med æble, og ikke 
tilsat sukker.
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Restaurant Remisen 
Produkterne fra destilleri og bryggeri spiller en vigtigt rolle, når 
vores kokke tryller i køkkenet. Vi har høje ambitioner, men vores 
mad er helt nede på jorden, og så er den selvfølgelig økologisk, 
ligesom alt andet fra Nyborg Destilleri og Ørbæk Bryggeri.

Se mere på nyborgdestilleri.com/restaurant-bar/

NATURFRISK ØKOLOGISK SMOOTHIE



Rose Lemonade 
25 cl - 66 cl
De mest dybrøde franske roser og knald-
gule citroner skaber denne delikate og 
milde mixer, som vi yderligere har prydet 
med økologisk sort gulerod.

Lemon 
25 cl - 66 cl
Proppet med økologiske citrusfrugter, 
nøje udvalgt for at skabe balance 
mellem sødme, tørhed og bitterhed – 
og en frisk lemonsmag.

Tonic 
25 cl - 66 cl
Nøje udvalgt naturlig kinin, giver denne 
tonic sin ranke ryg. Hvor økologisk  
fennikel, timian og citrongræs bibringer 
krop og karakter.

Hyldeblomst 
25 cl - 66 cl
Søde hyldeblomster og friske økol-
ogiske citroner i rette mål og bedste 
økologiske kvalitet, balancerer her 
perfekt sødme og syre.

Rabarber 
25 cl - 66 cl
Kun de bedste økologiske rabarber er 
brugt her, sammen med søde modne 
solbær for krop og fylde.

Passion 
25 cl - 66 cl
Der er her kælet for kombinationen 
af eksotisk økologisk passionsfrugt, 
søde appelsiner og friske citroner, der i 
forening skaber både fylde og friskhed.

Hindbær 
25 cl - 66 cl
I gamle dage smagte hindbærsoda-
vand som den her. Vi har rundhåndet 
tilsat økologiske hindbær og justeret 
ganske let med hyldebærsaft .

Ginger Beer 
25 cl - 66 cl
En økologisk ginger beer med masser 
af økologisk ingefær. Nøje smagt til 
med grape, citron, æble og et hint af 
chili.

NATURFRISK ØKOLOGISK SAFT 1:5 SHOT

MACARN ØKOLOGISK MIXER SODAVAND

Røde Frugter 
50 cl
Bland med vand og få en  
sød rød saft, der minder  
dig om dengang rød saft 
smagte “rigtigt”. Helt igen- 
nem naturlig. Helt igennem 
økologisk.
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Rose & Citron
50 cl
Bland med vand og  
nyd en drik, der smager  
som en dans på roser 
gennem et pink pige-
værelse. Helt igennem 
naturlig. Helt igennem 
økologisk.
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Appelsin & Passion 
50 cl
Bland med vand og få en  
frisk gul saft, der sødt minder 
dig om dengang saft smagte 
af rigtig frugt. Helt igennem 
naturlig. Helt igennem 
økologisk.
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Ingefær & Citron 
50 cl
Bland med vand og få en 
saft, der er varm, sød og 
forfriskende på samme tid. 
Helt igennem naturlig. Helt 
igennem økologisk.
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Ginger Shot 
25 cl - 50 cl
Energigivende ingefær-, 
æble- og lemonjuice.  
En hurtig vej til at få gode  
økologiske næringsstoffer 
ind i kroppen. 70% ingefær.
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Brown Ale 
33 cl - 50 cl 4,8% alk. 
Smuk mørk farve, som vores 
gammeldags kobberkedel.
Sødme, frugt, krop og malt- 
smag fra både Crystal humle 
og mørkristet økologisk malt. 

Colonial IPA 
33 cl - 50 cl 4,8% alk. 
Let, sprød og tilgængelig IPA. 
Brygget ifølge engelsk  
tradition, og humlet fire  
gange under brygningen  
med primært Cascadehumle.

Ørbækker 
33 cl - 50 cl 4,6% alk. 
Frisk, sprød og let at drikke – 
og med mere at byde på end 
pilsnere er flest. Kun let bitter, 
med en frugtig aroma fra den 
tjekkiske Saaz humle.

Classic 
33 cl 4,8% alk. 
Maltet, rund og imødekom- 
mende lagerøl. Brygget øko- 
logisk og efter stolte bayerske  
traditioner, med et frisk fynsk  
syn for sagen.

Ginger Brew 
33 cl - 50 cll 4,8% alk. 
Vild øl brygget med frisk inge-
færrod, der gør smagen, varm, 
kompleks og aromatisk. Øllet 
løftes og forfriskes yderligere af 
økologisk Citra-humle.

Fynsk Forår 
33 cl - 50 cl - 75 cl 4,8% alk. 
Lys, frisk og let. Ingen anden øl emmer 
som Fynsk Forår af forår og sommer, 
af håb og af glæde. Velbrygget med 
økologisk hyldeblomst.

ØRBÆK BRYGGERI ØKOLOGISK ØL

ØRBÆK BRYGGERI ØKOLOGISK PÅSKEBRYG

American Lager 
33 cl - 50 cl 4,5% alk. 
Fri for gluten. Tørhumlet  
øl fuld af smag. Inspiration fra 
amerikanske lagertyper har 
ført til en let og frisk øl, med en 
let bitterhed og en aromatisk 
humlearoma.

Ørbæk Black 
50 cl 4,8% alk. 
Lakridsstout med 
cremet og fyldig 
råhvid skum. Brygget 
økologisk på mørke og 
fyldige maltsorter, der 
giver noter af nyristet 
brød og lakridskonfekt. 

Påskebryg 
50 cl 7,2% alk. 
Mørk bryg med en 
skum der består. 
Primære noter af malt 
og krydderier – og 
topnoter, som når 
du knuser et fyldt 
påskeæg til din kaffe. 

Bock Bock 
50 cl 6% alk. 
Stærk bajersk bock-øl, 
dekoktionsmæsket 
og brygget med fem 
forskellige malte og to 
slags humle. Øl med en 
fyldig og kraftig smag, 
og krydret duft af pære 
og citrusfrugter. 

Påskebryg  
Kongens Fadebur 
75 cl 7% alk. 
Et robust bekendtskab. 
Duft af rugbrød, fin 
farin, let bitterhed 
og lidt spejderhagl. 
Fortjener en god snak 
blandt venner. Udviklet 
med Nyborg Slot.

Fynsk Påske 
33 cl - 50 cl 5,8% alk. 
En new england IPA der bugner 
af blomster- og citrusnoter, 
og meget lav bitterhed. Som 
solskin på flaske, der bygger bro 
mellem forår og sommer.
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Dark Horse 
33 cl - 50 cl 4,8% alk. 
Mørk, fyldig og frisk under- 
gæret schwarzbier, hvor mørke 
malttyper byder på noter af 
lakridssnørrebånd og frisk- 
brygget kaffe.
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Falkoner NEIPA
50 cl 5% alk.
Frisk og frugtig øl af 
typen New England IPA 
med noter af citrusfrugt, 
passionsfrugt og abrikos 
samt duft af banan fra den 
belgiske ale gær.

Weissbier 
33 cl - 50 cl 4,8% alk. 
Lys, frisk og frugtigt overgæret 
hvedeøl, med en smuk hvid 
skum. Brygget på økologisk 
hvede, bygmalt og endelig 
humle for en let bitterhed.
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ØRBÆK BRYGGERI ØKOLOGISK JULEBRYG

ØRBÆK BRYGGERI ØKOLOGISK SLOTSØL

Santa C Ale 
33 cl - 50 cl - 75 cl 5,8% alk. 
Flot gylden, medium kraftig og behage-
ligt julekrydret bryg. Strejf af appelsin, 
mild sødme, malt og humle – med en 
lækker og harmonisk blød smag.

Kors Øøll 
75 cl 7,5% alk. 
Mørk og kraftig øl, men 
overraskende blød og rund. 
Strejfet af citronmelisse, 
safran og rørsukker, der alle 
har forbindelse til korstogene. 
Udviklet med Nyborg Slot.

Nyborg Kongebryg 
75 cl 6% alk. 
Mørk ravgul og velhumlet 
ale, tilsat et strejf af citron, 
som kun konger havde råd 
til i middelalderen. Udviklet 
med Nyborg Slot.

Dannebrog Bock 
75 cl 6% alk. 
Gamle brygmetoder, flere 
slags malt, humle og dild, har 
givet en smag af Danmark. 
Ekstra sødme, kraft og en 
skøn krydret duft. Udviklet 
med Nyborg Slot.

Margrete 1. NE IPA 
75 cl 6% alk. 
Lys og aromatisk New  
England IPA med lav bitterhed. 
Dufter af din krydderihylde, 
granskov og citrusfrugter og er 
en mægtig dronning værdig. 
Udviklet med Nyborg Slot.

Valdemar Sejr Brown Ale 
75 cl 6,5% alk. 
Brygget med røgmalt og 
hasselnødder, som det var 
traditionen i Valdemar Sejrs 
tid. En sød og rund øl – med 
et strejf af nougat. Udviklet 
med Nyborg Slot.

Fynsk Jul 
50 cl 4,9% alk. 
Frisk belgisk inspireret  
julebryg med hvede og 
afrundet med sveskejuice. 
Cascade-humle og hylde- 
blomst minder om at dagene 
igen bliver længere og lysere.

Jingle Bells 
50 cl - 75 cl 7% alk. 
Fyldig rubinrød og 
varm Brown Ale tilsat 
julekrydderier. Brygget 
med seks forskellige malte 
og krydret med kanel og 
vanilje.
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Hvidtøl 
75 cl 1,8% alk. 
Fyldig julehvidtøl. Brygget 
som i gamle dage, og fast 
sidekammerat til enten ris-
engrøden eller fordumstids 
øllebrød.  

Nyborg Julebryg 
75 cl 7% alk. 
Sød, god og skabt til det 
veldækkede danske jule-
bord, med duft at nelliker, 
svesker – og noter af malt 
og humle. Udviklet med 
Nyborg Slot

Symbiostout Jul 2020 
75 cl 10% alk. 
Heftig rund og fyldig 
julekrydret Stout på fynsk 
byg og hvede. Fadlagret 
på whiskyfade og afrundet 
med et skvæt af vores 
egen kaffelikør.
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Skonnerten Fionia 
Mærk vinden i håret og historiens vingesus på 
Skonnerten Fionia. Skonnerten blev bygget i 1904 
og erhvervet af familien Rømer i 2012, som siden 
har renoveret den fra køl til mast. Skonnerten har 
plads til 38 gæster under dæk og kan bookes af 
private eller virksomheder.

Se mere på skonnertenfionia.dk.
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Juleporter
50 cl 8% alk. 
Porteren som Juleman-
den drikker, når nisserne 
er gået i seng. Mørk 
som julenat, sød som 
julebag og i første drag 
aner man den friske 
økologiske ingefær. 

Julebock 
50 cl 6% alk. 
Stærk bajersk og 
glutenfri bockøl med 
fem forskellige malte, 
to humletyper og ju-
lemandens hemmelige 
julekrydderier.
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ØRBÆK BRYGGERI ØKOLOGISK ØL PÅ FAD

ØRBÆK BRYGGERI ØKOLOGISK ALKOHOLFRI ØL ØKOLOGISK CIDER

ØVRIGT

Ørbæk Cider  
Hyldeblomst 
27,5 cl 4,2% alk. 
Et smækkys af søde 
økologiske æbler 
– med et twist af hyl-
deblomst. Naturlig 
gæring, naturlig 
syre, blomstret - og 
en lille smule tør.

Ørbæk Cider  
Æble 
27,5 cl 4,2% alk. 
Et smækkys af 
søde økologiske 
æbler. Naturlig 
gæring, naturlig 
syre - og en lille 
smule tør.

Fynsk Fri 
33 cl <0,5% alk. 
Blomstrende frisk og 
sommerlig alkoholfri 
hvedeøl - med hylde-
blomst, citrusnoter, og 
ganske få kalorier. Helt 
uskyldig. Helt økologisk.
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Brown Ale Fri 
33 cl <0,5% alk. 
Dejlig fyldig alkoholfri øl, 
med sødme, mild hum-
lebitterhed og masser af 
maltsmag. Helt uskyldig. 
Helt økologisk.
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IPA Fri 
33 cl <0,5% alk. 
Maltet og frisk ale, med 
både Cascade og Manda- 
rina Bavaria humle, der 
giver skønne citrusnoter – 
særligt af mandarin.  
Helt uskyldig. Helt 
økologisk.
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Frisk Fri 
33 cl <0,5% alk. 
Rigtig frisk og nytænkt 
sour ale. Dobbeltgæret, 
både med mælkesyrebak-
terier og ølgær. Resultat: 
Masser af flavour, men kun 
lidt alkohol.
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Ørbækker 
20 L 4,6% alk.
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Classic 
20 L 4,8% alk.
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Fynsk Forår 
20 L 4,8% alk.
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Brown Ale 
20 L 4,8% alk.
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ØB fadølsglas
40 cl
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Santa C Ale 
20 L 5,8% alk. 
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Dark Horse 
20 L 4,8% alk.
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IPA 
20 L 4,8% alk.
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Ørbæk Bryggeri
Ved Ørbæk Bryggeri kan man fra 
vores lille butik købe de fleste af 
bryggeriets øl og læskedrikke og 
måske få en snak med bryggerne 
fra produktionen.

ØRBÆK BRYGGERI ØKOLOGISK UNIKA

Ørbæk Reserve 2008 
50 cl 12% alk. 
Denne fadlagrede barley 
wine byder på masser af 
maltfylde, søde frugter 
og potens. Vi brygger 
intet stærkere øl. 
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Alle fustager er stålfustager med A-kobling og pant

Symbiostout 
75 cl 10% alk. 
Heftig og potent stout, 
afrundet på whiskyfade, 
og et skvæt økologisk sort 
kaffelikør. Udviklet med 
Nyborg Destilleri.
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2020

Fadlagret Sour Ale 
75 cl 4,8% alk. 
Smager af sol, sommer  
og en frisk vind i ansigtet. 
Frisk fadlagret belgisk 
inspireret hvedeøl med 
hyldeblomst.
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Vintage Beer 2008 
50 cl 12% alk. 
Denne barley wine 
byder på masser af 
maltfylde, søde frugter 
og potens. Vi brygger 
intet stærkere øl. 
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Ardor Peated 
Isle of Fionia 
70 cl. 54,1% alk.
Medium røget single malt 
whisky. Modnet på Jack 
Daniels fade og delvist 
afsluttet på STR fade. Tap-
pet ved 58,1%, styrken vi 
synes passer den bedst.

Ardor Danish Oak  
Isle of Fionia 
70 cl. 46% alk.
Smuk økologisk whisky, 
som er blevet boostet på 
fade af dansk eg, fældet, 
opsavet og tørret på 
Fyn – blot få kilometer fra 
vores destilleri.
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Soli Nordica  
Gin  no. 1 
70 cl. 43% alk.
Klassisk London Dry 
Gin. Håndlavet på 
Fyn med blomster, 
bær og urter fra den 
danske muld. Nyd 
den over is med en 
halvtør tonic, og en 
skive citron.

Fionia Gin 
70 cl. 42% alk.
Klassisk London Dry 
Gin, destilleret med 
enebær, appel-
sinskal, koriander 
og lavendel.

Heba Flora  
Gin no. 2 
70 cl. 43% alk.
Frisk & Frejdig. 
Håndlavet på Fyn 
med blomster, bær 
og urter fra den 
danske muld. Nyd 
den over is med en 
halvtør tonic, og en 
skive lime.

Fionia Vodka 
70 cl. 38% alk.
Let og sødmefuld 
vodka lavet på 
økologisk hvede.

Heba Flora  
Gin no. 3 
70 cl. 43% alk.
Varm & Blød. 
Håndlavet på Fyn 
af blomster, bær 
og urter fra danske 
heder og moser. 
Nyd den over is med 
en halvsød tonic, og 
lidt blåbær.

Fionia White 
Rum 
70 cl. 38% alk.
Let og sødmefuld 
hvid rom lavet 
på økologiske 
sukkerrør.

Heba Flora  
Gin no. 4 
70 cl. 43% alk.
Feminin & Blomster-
rig. Håndlavet på Fyn 
af blomster, bær og 
urter fra den danske 
muld. Nyd den over 
is med en halvsød 
tonic, og et par 
brombær.

Fionia Coffee 
Liqueur 
70 cl. 23% alk.
Enestående lækker 
kaffelikør, med en 
intens kaffesmag 
og en velafbalan- 
ceret frisk sødme.    

Dew Gin 
50 cl. 43% alk.
Raffineret og De-
likat. Med noter af 
violer, hyldeblomst, 
agurk og enebær, 
er denne super 
premium gin som 
en aftentur gennem 
haven.

Frost Gin 
50 cl. 46% alk.
Vovet og Sprød. 
Med noter af peb-
bermynte, eukalyp-
tus og enebær, 
køler denne super 
premium gin som 
første vejrtrækning 
på en frostklar 
vintermorgen.

Mist Gin 
50 cl. 57% alk.
Dristig og Søstærk. 
En duft der ind-
fanger havet og en 
smag rig på umami, 
gør denne ultra 
premium gin til 
noget langt ud over 
det sædvanlige.

Ardor 
Isle of Fionia 
70 cl. 46% alk.
Frugtig, let og sød whisky. 
Dufter som grønne æbler, 
og vaniljekransene, 
mormor bad dig gemme 
til jul, men som var væk 
inden 2. søndag i advent.

Isle of Fionia   
Adventurous Spirit 
70 cl. 
Hver eneste flaske  
Adventurous Spirit tager 
dig på eventyr. Ikke to af-
tapninger vil være ens. Kun 
sande unika blandt vores 
fade vil blive del af serien. 

Huracán Rum 
70 cl. 56,8% alk.
Et stormfuldt møde 
mellem Latinamerika og 
Danmark, der har skabt 
en unik halvtør rom, 
hvor både sherry- og 
bourbonfade er brugt til 
modningen.

NYBORG DESTILLERI ØKOLOGISK SPIRITUS

Ardor Black 
Isle of Fionia 
70 cl. 58,2% alk.
Single malt whisky tap-
pet i meget begrænset 
antal – og ved høj styrke, 
for at vise hvordan vores 
whisky smager direkte fra 
fadet. 
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Nyborg Akvavit 
Dansk Eg 
50 cl 40% alk.
Akvavit på kommen 
med klare fadnoter af 
vanilje og bagværk. 
Ideel til ostebordet  
eller nyrøget makrel.
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Nyborg Akvavit 
Dild 
50 cl 38% alk.
Akvavit destilleret 
på dild, koriander-
frø og havtorn.  
Perfekt til din reje-
mad og frisk fisk.
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Nyborg Akvavit 
Kommen 
50 cl 40% alk.
Akvavit destilleret  
på kommen, orange- 
skal og vild timian. 
Skabt til det danske 
frokostbord.
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