Besøg på Bryghuset Braunstein, Køge Havn.
Seniorsektion Øst inviterer til rundvisning og ølsmagning på Bryghuset Braunstein samt
forudgående frokost med stegt flæsk og persillesauce på Skipperkroen

Tirsdag d. 28. april 2015
Vi mødes på Restaurant Skipperkroen, Havnen 25, Køge kl. 13:00, hvor der serveres stegt flæsk
med hvide kartofler og persillesauce. Dertil en øl (eller anden drikkevare) inkluderet i
arrangementet.
Skipperkroen ligger omkring 3 minutters gang fra S-toget på Køge station. Så det kan næsten ikke
være nemmere. Da vi jo efterfølgende skal smage på Bryghusets øl, anbefales det kraftigt at tage
med toget fremfor at køre i bil.
Når vi er blevet bespist og sikkert godt mætte, er vi klar til at gå over på den anden side af Køge
indre havn til Bryghuset på Carlsensvej 5. Det tager ligeledes kun et par minutter at gå derover.
Her starter vi rundvisningen kl. 15:00. Det bliver en guidet tur gennem bryggeriet, hvor der
selvfølgelig bliver fortalt om selve brygningen fra malt til flasken og de forskellige øltyper og vi
kommer hele vejen rundt.
Vi skal også høre om bryggeriets historie, og den er faktisk ret spændende, da der på Braunstein i
dag også er destilleri, hvor der blandt andet fremstilles nogle meget roste whiskyer. Vi skal jo
imidlertid på "brygturen", så vores rundvisning afsluttes med smagning af husets forskellige øl. Og
der skal nok blive rig mulighed for at smage de mange typer, som brygges på stedet. Hele besøget
er beregnet til at tage ca. 90 minutter.
Hele ovenstående arrangement med mad på Skipperkroen og rundvisning og ølsmagning på
Braunstein koster for

medlemmer kun kr. 200,-, mens prisen for ledsagere er kr. 350,-.
Det maksimale antal deltagere er ca. 50. Tilmelding senest den 22. april 2015 til undertegnede på
e-mail janheineras@gmail.com
Du er tilmeldt, når du har modtaget en bekræftelse på e-mail fra undertegnede.
Jeg ser frem til en glad og velsmagende dag.
Jan Heine Rasmussen

