VOR ES Ø L

DR IK K E VA R ER

S N ACK S
S PA R E R I B S

HJEMMEBRYGGET ØL
Vores øl serveres i følgende glasstørrelser:
25 cl, 50 cl, 1-liters Kwak og 1 & 2-liters kande.
PILSNER, ALE & SPECIALBRYG
Glas, 25 cl
Glas, 50 cl
Kwak-glas, 1 liter
Kande, 1 liter
Kande, 2 liter
Øltester, 4 x 10 cl
PILSNER
Vores pilsner er brygget efter det tyske renhedsprincip ”Reinheitsgebot”, dvs. intet andet end
humle, gær, malt, vand - og TID!
Ikke to bryg er helt ens, hvilket er med til at
pirre smagsløgene. Uanset nuanceforskellene
holder pilsneren altid en let bitterhed og en frisk
syrlighed, der opvejes af en fylde og en perfekt
rund eftersmag. Vores pilsner er foregangsøllen
for de mange nye ufiltrerede øl på det danske
ølmarked. Da den blev serveret første gang i 1990
ved Aage Damgaards åbning af Bryggeriet Apollo,
var den en stor nyskabelse. Bryggeriets pilsner
bliver løbende fornyet og forbedret og er i dag en
langt mere kompleks øl end den oprindelige.
ALE
Vores Ale er brygget med en let bitter engelsk Ale
som forbillede. Den karakteriseres desuden ved
en kraftig maltet smag, som afrundes af en
behagelig blomsteragtig smag fra aromahumlen.
SPECIALBRYG
Det er et bryg, som passer til årstiden.
Specialbryggen kan være lavet med udenlandske
ølklassikere som forbillede tilsat bryggerens
mangeårige erfaringer og lyst til at forfine og sætte
sit personlige aftryk på øllet - eller det kan være en
nyskabelse som fx Danmarks eneste lovligt bryggede
Hampøl, Boghveden, Rugøl, Anisøl eller lignende.

Krydret blanding af cashewnødder,
soyamandler og peanuts med røget papirka

Kr. 39 / €6
Ristet hvidløgs- og parmesantoast

Kr. 40
Kr. 75
Kr. 125
Kr. 125
Kr. 225
Kr. 60

/ €6
/ €11
/ €18
/ €18
/ €32
/ €9

Kr. 35
Kr. 60

/ €5
/ €9

ICE TEA
Glas (25 cl)
Glas (50 cl)

Kr. 25
Kr. 45

/ €4
/ €6

JUICE
Æble, appelsin eller hyldeblomst (25 cl)
Æble, appelsin eller hyldeblomst (50 cl)

Kr. 35
Kr. 60

/ €5
/ €9

ALKOHOLFRI
Alkoholfri vin, flaske (75 cl)
Alkoholfri øl, flaske (33 cl)

Pimientos padrón - friterede spanske pebre med flagesalt

Kr. 39 / €6
Puffede flæskesvær

Kr. 39 / €6

SODAVAND
Cola, Cola Light, Appelsin, Citron
Glas (25 cl)
Glas (50 cl)

HUSETS RØD- ELLER HVIDVIN
Glas (15 cl)
Karaffel (37 cl)
Karaffel (75 cl)

Kr. 39 / €6

Kr. 65
Kr. 145
Kr. 275

Spansk, lufttørret skinke med sprøde pickles

Kr. 55

/ €8

HOV EDR E T TER
FYLDIG, LUN SALAT
med hvedekerner, grillede grøntsager og urtevinaigrette

Kr. 95 / €14
Tilsæt din salat et saftigt kyllingebryst for

/ €9
/ €21
/ €29

Kr. 39 / €5

IRISH COFFEE

Kr. 85

/ €12

Serveres med kapers, ansjoser og citronskal vendt i brunet
estragonsmør. Hasselbäck kartofler og syltede rødløg

FILUR

Kr. 85

/ €12

Kr. 175 / €25

Kr. 85

/ €12

APOLLO CHEESEBURGER
MED VEGETAR SVAMPEBØF

COSMOPOLITAN
PLYMOUTH GIN TONIC

Kr. 85

/ €12

Kr. 85

/ €12

Plymouth Gin, Dry Tonic

DARK & STORMY

Kr. 155 / €22
BRYGGERIETS SKINKESCHNITZEL

Vodka, Cranberry Juice, Cointreau, Lime Juice

med løg karamelliseret i øl, bagte tomater,
pickles og årstidsost. Pommes frites

Kr. 145

Alle priser er inklusive moms & betjening. Byttepenge i DKK.
Firmakort udstedt inden for eller uden for EU, Norge og Island, samt private betalingskort
udstedt uden for EU, Norge og Island bliver pålagt et gebyr, hvilket vil fremgå af din
kvittering. Gebyrsatsen vil afhænge af typen af betalingskort, og hvor kortet er udstedt.
0 6/ 2019

Kr. 85

/ €12

Aperol, Cava, Soda

OLD FASHIONED

Kr. 85

Buffalo Trace Bourbon, Angostura, Orange, Cane Sugar

/ €12

Kr. 215 / €31
SPARERIBS - FAMILY STYLE
- til deling på bordet
Vi kommer hele tiden rundt med
varme spareribs, så I bare kan koncentrere
jer om hyggen ved bordet.

Pr. person: Kr. 175

/ €25

Skal bestilles af alle ved bordet

APOLLO CHEESEBURGER
MED GRILLET BØF AF HAKKET OKSE
med grov sennepsmayo, syltede rødløg,
sprød hjertesalat og årstidsost. Pommes frites

Kr. 145

EN OS T
Serveres med sødt og sprødt

Kr. 65

/ €9

SØ DT
Vaniljeis med saltet ølkaramel
og sprød crumble

Kr. 65 / €9

/ €21

Havana Rum, Lime Juice, Angostura, Ginger Beer

APEROL SPRITZ

SPARERIBS, 750 G

FISH & CHIPS

/ €19
/ €5

Rød sodavand, Orange Juice, Vodka

SPARERIBS, 500 G
Kr. 185 / €26

Kuller i Apollo øl-dej med grillet spidskål,
tartarsauce og sprøde pommes frites

Kr. 135
Kr. 35

COCKTAILS

Vores spareribs serveres
med coleslaw på grillet rød
spidskål og appelsin.
Hertil Hasselbäck kartofler.

/ €21

BØ R N EM EN U
VÆLG MELLEM:
Fish & Chips. Burger (Kid’s Style). Spareribs

Kr. 75 / €11

