
Øl smagning er et hit...

- MEN ØL- OG BBQ SMAGNING ER MERE END ET DOBBELT HIT!

BEER
Vi har allieret os med en række af Danmarks bedste mikrobryggerier. Du får historien bag 
bryghuset og vi giver dig indsigt i kunsten at brygge øl. 

Du kommer til at smage på et udvalg af bryghusets ølsortiment - lige fra de populære  
standard bryg til klassiske sæsonøl og øl for rigtige entusiaster.

BBQ
Vidste du at grill og BBQ ikke er det samme? Vi fortæller dig ”BBQ historien” og giver dig 
et kvalificeret bud på, hvordan det smager når kød tilberedes på ægte Amerikansk BBQ 
manér. 

Vi overrasker dig med tre lækre BBQ varianter, hvor grillrub og BBQ marinade er vigtige 
bestanddele. Vi deler rundhåndet ud af tips og tricks om kul, temperatur, røg m.m.

Med Beer & BBQ er du, i selskab med gode fx venner og kollegaer sikret nogle  
hyggelige og inspirerende timer sammen, hvor I er garanteret ”en på opleveren”.

Der vil være mulighed for at købe øl, BBQ- marinader og rubs mv.  
efter arrangementet. 

Beer & BBQ afholdes on location og på Bryghusene  
efter aftale. 
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KONTAKT:

Tlf.: 86 89 20 40 
Mobil: 20 98 55 30 
jhs@aarhusbryghus.dk

I samarbejde med: 
Dansk Grill & Catering ApS

(Min. 20 personer.)
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