
                                  

           

MENY BRYGGERIVISNINGAR & ÖLPROVNINGAR

DROP-IN              
Visning (Fredagar 17.00)
Guidad tur i bryggeriet med bryggeri- och ölhistoria, ölets ingredienser, öltillverkning samt 
information om våra produkter. Tid: ca 45 min Pris: 100 kr per person. 

Ölprovning (Alltid när Bryggeriet Mat & Malt är öppet)
Bryggeriet Mat & Malts ”Beer flight” med 4 ölprover. Pris: 110 kr

BOKADE VISNINGAR OCH ÖLPROVNINGAR (tid enligt ö.k.)
Visning & Ölprovning ”STANDARD”
Visning samt provsmakning av 4 olika sorters öl i restaurangen Bryggeriet Mat & Malt. 
Guiden följer med upp i restaurangen och presenterar era ölprover. 
Pris: Visning 1500 kr inkl 8 pers + 100 kr pp över 8 pers. Ölprovning 110 kr pp

Visning & Ölprovning ”STANDARD SNACKIS”
Visning, provsmakning av 4 olika sorters öl samt snacksbricka med utvalda korvar, oliver, 
beercheese, syltad lök, ruccola & knäckebröd i restaurangen Bryggeriet Mat & Malt.
Guiden följer med upp i restaurangen och presenterar era ölprover. 
Pris: Visning 1500 kr inkl 8 pers + 100 kr pp över 8 pers. Ölprovning&Snackis 250 kr pp

Visning & Ölprovning ”STOR”
Visning samt provsmakning av 6 olika sorters öl/cider i restaurangen Bryggeriet Mat & Malt. 
Guiden följer med upp i restaurangen och presenterar era ölprover. 
Pris:  Visning 1500 kr inkl 8 pers + 120 kr pp över 8 pers. Ölprovning 180 kr pp

Visning & Ölprovning ”STOR SNACKIS”
Visning, provsmakning av 6 olika sorters öl/cider samt snacksbricka med utvalda korvar, 
oliver, beercheese, syltad lök, ruccola & knäckebröd i restaurangen Bryggeriet Mat & Malt.
Guiden följer med upp i restaurangen och presenterar era ölprover. 
Pris: Visning 1500 kr inkl 8 pers + 100 kr pp över 8 pers. Ölprovning&Snackis 330 kr pp

Visning & Ölprovning ”STOR MIDDAG”
Visning, provsmakning av 6 olika sorters öl/cider samt valfri huvudrätt och kaffe i 
restaurangen Bryggeriet Mat & Malt.
Guiden följer med upp i restaurangen och presenterar era ölprover. 
Pris: Visning 1500 kr inkl 8 pers + 100 kr pp över 8 pers. Ölprovning & Mat 430 kr pp

ÖVRIG FÖRSÄLJING 
Ölglas: 50 kr – Keps: 100 kr – Träbackar (6-20 fl): 250 kr – Läsk/lättöl (20 fl): 300 kr



Allmänt
 Med bryggerivisning menas rundvandring i bryggeriet med bryggeri- & ölhistoria, 

ölets ingredienser, information om hur bryggningsprocessen går till från mäskning till 
buteljering samt information om bryggeriets produkter.

 Visning av bryggeriet kan begränsas under tider det pågår bryggning eller tappning.
 Med ett ölprov menas 10-12 cl dryck.
 Med specialöl menas en provbryggd eller en öl/cider med begränsad tillgång.
 Lättöl/läsk finns som alternativ till starköl för de som vill.
 Barlingbo Bryggeris ölglas finns till försäljning. Pris per styck 50 kr..
 Minsta antal betalande för bokade bryggerivisningar är 10 personer. För mindre 

grupper gäller ett fast pris per grupp för visningen + pris per person för dryck & mat.
 För andra arrangemang av tilltugg/mat, kontakta Bryggeriet Mat & Malt.
 Åldersgräns för öl- och ciderprovning är 18 år. Medtag legitimation.
 Alla priser är inklusive moms

KONTAKT OCH BOKNINGAR
Bryggeriet Mat & Malt AB Reinhart Keinprecht
Artillerigatan 9 072-338 31 31
621 38 VISBY bryggerietvisby@gmail.com
bryggerietvisby@gmail.com
https://www.facebook.com/bryggerietvisby/

Kontakt
Barlingbo Bryggeri AB
Artillerigatan 9
621 38 VISBY  
info@barlingbobryggeri.se
www.facebook.se/barlingbobryggeri

VÄLKOMNA!
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