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1. Eagle Kiss - 4,2 % ABV
Øltypen er en såkaldt ‘Session IPA’, altså en øl med masser af humlet IPA karakter, med med betydeligt
mindre alkohol. ’Eagle Kiss’ er en lysgylden øl med en meget frugtig og floral duft af amerikanske og New
Zealandske aromahumler. En meget tør, sprød let og humlepræget smag med indslag af lyse malte og solid
bitterhed, der fortsætter i eftersmagen.

2. Easy Kiss – 5,5 % ABV
Øltypen er klassisk amerikansk pale ale (APA), altså en øl med tydeligt humlepræg, men balanceret af en ret
markant maltkrop. En gylden, tør, sprød middelfyldig øl med frugtig og floral duft af amerikanske og New
Zealandske aromahumler.

3. Kissmeyer New England IPA – 5,5 % ABV
Strågul og stærkt uklar. Let og blød, mildt ’cremet’ krop med relativt livlig mundfølelse, medium tør
med en lav og blød bitterhed, Intens, frugtig humleduft, meget let maltkarakter i baggrunden og et
strejf af citrus. Intens, tør, meget frisk, kraftigt frugtig humlet smag. Ekstremt høj drinkability.
Dette, den lave bitterhed og intense, frugtige humlesmag - diskret suppleret af smagssætningen
med grapefrugt – og uklarheden giver en næsten juice-agtig oplevelse.

4. Hill Farmstead/Cambridge Brewing Co./Kissmeyer Nordic
Saison - 6,0 % ABV
“…A beer inspired by our friends and their journeys…” star der på etiketten af denne øl. Herudover
repræsenterer den på smukkeste vis den ånd af venskab og samarbejde som er sjælen i ‘craft
brewing’ kulturen. Det var mine venner Shaun Hill og Will Meyers, der fik ideen til dette
samarbejdsbryg, som skulle hjælpe med min gen-lancering af Kissmeyer Beer internationalt
baseret på mit ’Ny Nordisk Øl’ korstog. Nordic Saison er brygget med Vermont honning og rabarber
samt tørrede lyngblomster og hyben, hvilket har resulteret i en tør og ret let øl med mærkbar
syrlighed og mild bitterhed. Aromaen er frugtig og krydret med et let strejf af Citra humle, smagen
er sprød, frugtig og blomstret med en diskret maltkrop. En mærkbart syrlig, blødt bitter eftersmag
med en frugtig Brettanomyces kompleksitet slutter smagsoplevelsen.

5. K Into the Black – 7,2 % ABV
Øltypen er amerikansk Black IPA (American/Cascadian Dark Ale). En sort, tør og meget fyldig øl med meget
tydelig maltkrop med afdæmpede ristede noter af chokolade, lakrids og kaffe. Som det bør være
kendetegnende for denne øltype i kontrast til porter og stout er balancen i denne øl rykket mod en dominans

af humlekarakteren – fra klassiske amerikanske og New Zealandske aromahumler - både i bittterheden og
den frugtige og florale humleduft og –smag, som bærer den middellange eftersmag.

6. K Devil in Disguise - 7,6 % ABV
’Devil in Disguise’ er en stærkt ’moderniseret’ version af den klassiske, belgiske øltype ’Strong
Golden’, hvoraf alle ølelskere kender ’Duvel’ som den mest kendte repræsentant. Vores version
adskiller sig primært i kraft af en meget intens aromahumling, som det kendes fra typen ’New
England IPA’, idet der dog udelukkende er brugt europæiske humler. Skabt sammen med den
amerikanske brygger Ben Howe, Meget aromatisk med tydelige noter af både europæisk aromahumle - krydret, frugtig, herbal og floral – og en champagne-agtig vinøsitet. Let, knastør og alligevel
kompleks smag med mærkbar, fast og blød bitterhed, let hvedepræg, suppleret med en humlet
krydring og en meget diskret maltkrop. Kort, sprød og krydret eftersmag. Meget høje,
champagneagtige karbonering, opnået ved flaske-konditionering

7. Hole in the World – 8,0 % ABV
En såkaldt ‘Baltisk Porter’, der er et nyere navn til den kategori af undergærede portere, der brygges rundt
om Østersøen – Limfjordsporter, Wiibroe Porter, o. lign. Denne er brygget med min håndrøgede malt og
lagret i 32 måneder på portvinsfad, der havde været brugt til øl én gang før. Stor og fyldig krop, duft og smag
af både de rigelige mængder ristede malte, tydelige vinøse noter, lidt røg og et mærkbart srejf af ’funk’
(Brettanomyces) og en smule syrlighed fra fadet. Lang, tør og kompleks eftersmag.

8. K Stockholm Syndrome – 9,5 % ABV
Dette er en såkaldt dobbelt eller ‘Imperial’ IPA, hvilket betyder en IPA, som er både stærkere i
alkohol og mere humlet end ’almindelig’ IPA. Altså en meget humledreven øl, hvor humlerne - 50 %
amerikanske og 50 % New Zealandske aromahumler – er de allermest frugtige humler, jeg kunne
finde tilbage i 2010, hvor denne øl blev født. En decideret voldsomt intens og kraftig øl med en
eksplosion af citrus-, passionsfrugt-, fersken- og abrikospræget humleduft. Smagen er præget både
af en solid maltkrop samt masser af humlesmag, som blidt indpakker den yderst solide bitterhed,
der fortsætter i den lange eftersmag. Nærmest livsfarligt drikkelig kraftkarl!

NB: Alle de præsenterede øl – Med undtagelse af HF Nordic Saison, som er udsolgt – er
tilgængelige via Royal Unibrews webshop for craft drikkevarer,
www.craftmakerscollective.dk.
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