Studietur til Fyn
Det er hermed en glæde at Als Nørherred Ølnyder Laug kan invitere dig til et studie af ølkulturen
på Fyn. Det drejer sig både om, hvad der brygges at spændende øl og om, hvad der tilbydes på
de forskellige udskænkningssteder. Al transporten på Fyns siden foregår i en 15 personers bus
inkl. fører
Tidspunkt: 22. – 23. oktober 2005
Programmet er lagt således:
Lørdag den 22. oktober
Kl.: 7:45

Vi mødes ved Fynshav færgen. Det er op til enkelte deltager selv at sørge for
transport til færgen.

Kl.: 8:00

Afgang med færgen fra Fynshav.

Kl.: 9:00

Transport til Ørbæk Bryggeri.

Kl.: 9:45

Bundvisning på Ørbæk Bryggeri af brygmester Leif-Gerrit Schnoor. Varer ca. 1½
time og foregår på tysk. Der er inkluderet smagsprøver i prisen og alle får et
Ørbæk ølglas. Efter rundvisningen kan der købes øl (og vand).
Yderligere oplysninger: www.oerbaek-bryggeri.nu

Kl.: 11:30

Transport til Odense, hvor vi kører forbi Refsvindinge Bryggeri.

Kl.: 12:00

Vi spiser på Restaurant Carlslund. Stedet er berømt for sine æggekager og selvom
kokken lige er skiftet ud, så er stedet stadig et besøg værd. Prisen for æggekagen
er 95,- med flæsk eller 110,- med bacon eller 99,- med halvt af hver.
For at holde tidsplanen er det nødvendigt at bestille maden på forhånd.
Bestillingen skal afgives sammen med tilmeldingen til studieturen.
Yderligere oplysninger: www.restaurant-carlslund.dk

Kl.: 13:45

Transport til Carlsens Kvarter.

Kl.: 14:00

Carlsens Kvarter er et værtshus, selvom navnet ikke leder tanken derhen. Stedet
har et imponerende udvalg af special øl og man kan nyde øllet i meget hyggelige
omgivelse. Desværre tillader turen kun et kort besøg, men man kan jo altid vende
tilbage på et andet tidspunkt.
Yderligere oplysninger: www.carlsens.dk

Kl.: 15:45

Transport til Den Belgiske Ølmand.

Kl.: 16:30

Indkøb hos Den Belgiske Ølmand. Stedet har et stort udvalg af belgiske øl og der
kan gøres indkøb på stedet. Der kan kun købes kassevis. En kasse kan blandes
efter ønske, men der kan også købes en prøvekasse med 24 øl fordelt på 12 slags.
Prisen for prøvekassen er 350,- + 35,- i pant.
Yderligere oplysninger: www.den-belgiske-olmand.dk

Kl.: 17:30

Transport til Svendborg.

Kl.: 18:00

Indkvartering på Danhostel.
Overnatningen sker i 4 personers værelser med eget bad og toilet. Overnatning,
sengetøj/håndklæde og morgenbuffet er inkluderet i prisen.
Yderligere oplysninger: www.danhostel-svendborg.dk

Kl.: 19:00

Spisning på en restaurant i Svendborg.
Stedet er ikke fastlagt, men vi finder et sted derovre.

Kl.: 22:00

Besøg på Hansted. Kælderbeværtning med et stort udvalg af godt øl og som
senest er blevet mødested for lokalafdelingen af foreningen Danske Ølentusiaster.

Kl. ???

Studie af Svendborgs øvrige beværtninger.

Søndag den 23. oktober
Kl.:

8:00

Morgenbuffet. Er med i prisen.

Kl.: 10:00

Transport til Bøjden.

Kl.: 11:00

Afgang med færgen fra Bøjden.

Kl.: 12:00

Ankomst til Fynshav. Det er op til den enkelte deltager selv at sørge for den
videre hjemtransport.

Prisen for færge, transport på Fyn, rundvisning med smagsprøver på Ørbæk Bryggeri,
overnatning inkl. sengelinned/håndklæde og morgenbuffet:
Pris: 625 kr.
som betales ved afgang fra Fynshav.
Der er kun plads til 14 deltagere og tilmeldingen sker efter først til mølle princippet. Tilmelding
kan ske til:
Bent Schultz, midthaven 13.
Tlf.: 7449 0166 / 2895 0104
Preben Nørskov, Rypevej 8, 1.th.
Tlf.: 7449 0676 / 2140 8785
Tilmelding er bindende, så hvis man af en eller anden grund ikke kan deltage efter tilmeldingen,
hæfter man alligevel for deltagerprisen på 625,-. Lauget vil naturligvis være behjælpelig med at
finde en anden deltager, hvis det bliver nødvendigt.

Als Nørherred Ølnyder Laug håber, at der er lagt op
til et ganske spændende arrangement og glæder os til
at se dig på studieturen.

Planlagt rute på studieturen til Fyn den 22.-23. oktober 2005

Adresser:
Ørbæk Bryggeri, Assensvej 38, 5853 Ørbæk. Tlf. 6533 2111
Refsvindenge Bryggeri, Nyborgvej 80, 5853 Ørbæk. Tlf. 6533 1040
Restaurant Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense SV. Tlf. 6591 1125
Carlsens Kvarter, Hunderupvej 19, 5000 Odense C. Tlf. 6311 0110
Den Belgiske Ølmand, Skolevej 22, 5874 Hesselager. Tlf. 2873 0400
Danhostel, Vestergade 45, 5700 Svendberg. Tlf. 6221 6699
Hansted, Vestergade 2A kld., 5700 Svendborg. Tlf. 6221 2170

Restaurant Carlslund
Æggekage med purløg, tomat, rugbrød samt hjemmelavet sennep og traditionen tro Ad Libitum
Flæskeæggekage
95,Æggekage med bacon
110,Æggekage ½ flæsk - ½ bacon
99,Biksemad Ad Libitum
Stegt flæsk med persillesovs
Hakkebøf med bløde løg

99,99,99,-

Andet på menukortet kan ses på www.restaurant-carlslund.dk

