Besök ett bryggeri på Ölets Dag
”På Ölets Dag håller de flesta av Sveriges Bryggeriers medlemmar öppet hus för allmänheten, och flera
har även provningar där man kan testa helt nya öl. Ölets Dag blev en succé redan första året när flera
tusen människor tog chansen att se hur ett öl blir till. Under de fyra år som dagen hittills firats har
intresset och antalet besökare på bryggerierna ökat stadigt år för år. Du hittar alla bryggeriernas
aktiviteter här: Åbro Bryggeri Guidning av bryggeriet 11:00, 13:00 & 15:00 Öppen ölprovning 17:00
Guidningarna är gratis och ingen föranmälan behövs. Ölprovningen kostar 250 kr/person. Gotlands
Bryggeri Öppet hus mellan 09:00-17:00 där man kan få en titt in i bryggeriet. De kommer även att
arrangera en ”Ölbryggar-lounge” utanför bryggeriet där man kan komma och prata öl med våra
bryggmästare. De brygger även öl på gatan i sitt nano-bryggverk, där den nyfikne kan få vara med under
processen. Krönleins Bryggeri Finns på Världshuset Tre Hjärtan mellan 11:00 och 16:00. Beer Studio
Tours of the brewery plus tasting of our beers will take place at: Tour 1 – 12:00 Tour 2 – 13:00 Tour 3 –
14:00 Tour 4 – 15:00 Each tour/tasting lasts 45 minutes. Cost 150 SEK per person. Max group size 25
people per tour. To book please send an email with the name(s) of those attending and which tour you
prefer to oletsdag@beerstudio.se Göteborgs Nya Bryggeri har tre visningar, kl 12.00, 14.00 och 16.00.
Besöket är kostnadsfritt, men obligatorisk anmälan via länk på www.gbgnyabryggeri.se
Coppersmith&#39s Brewery Öppet hus kl 16.00 – 20.00 där man får träffa bryggarna Electric Nurse
Öppet hus mellan 11:00-16:00 med visningar av bryggeriet Grebbestad Bryggeri Öppet hus mellan
10:00-15:00 Carlsberg Sverige I Falkenberg öppnar vi vårt utvecklings- och experimentbryggeri,
Backyard Brewery, där bryggmästaren Rhys Powell och hans bryggare och högra hand Joakim Green
kommer att bjuda på unika smakprov och ölkunskap. Vad sägs om att få testa en Hallonporter och en
apelsinhumlad IPA. Tre visningar (kl 10, 12 och 14) kommer att genomföras på bryggeriet för ett
begränsat antal gäster för att kunna erbjuda bästa möjliga upplevelser för var och en. Begränsat antal
platser. Gratis. Åldersgräns: 18 år Boka på http://www.smakkallan.se/boka Eskilstuna Ölkultur Har
extraöppet i bryggeripuben 13:00 – 17:00 Visning av bryggeriet varje heltimme 13:00, 14:00, 15:00 och
16:00 Nya Carnegiebryggeriet • Öppetider 12:00 – 24:00 • BBQ fest med bl.a. brisket och ribs
tillsammans med våra vänner på Schenströmska Herrgården i Ramnäs och deras BBQ-trailer • Vår
experimentöl ”Dimljus” (en rökig lager) som passar till BBQ på fat, bland annat.De kommer också kunna
erbjuda en FläderWit dagen till ära. • Kostnadsfria rundvisningar i bryggeriet under två timmar •
Liveband på uteserveringen med Jaron Freeman-Fox och hans band The Opposite of Everything
Jämtlands Bryggeri Öppettider 12.00-18.00. Guidade bryggerivisningar varje heltimme. Fika,
hamburgare och öl prover kommer att finnas till försäljning. Öl provning (max 40 personer) genomförs
18.00. Anmälan sker på info@jamtlandsbryggeri.se Pris: 150 kr/person. Halmstad Brygghus Två
rundvandringar med provning på bryggeriet 14:00 och 16:00 Boka biljett via Ticketmaster
www.ticketmaster.se eller Halmstad Turistbyrå http://www.destinationhalmstad.se/ Barlingbo Bryggeri
Rundvandring i bryggeriet turer från 1100-1500 Provsmakningsbar öppet från 11-1800 Grillning i

trädgården hamburgare korv etc Glassbar. Stafva Restaurang och cafe öppen fullständiga rättigheter.
Dugges Bryggeri Öppet hus mellan 11:00-16:00 med visningar av bryggeriet och möjlighet att köpa
folköl. Även bryggerier som (ännu) inte är medlemmar har aktiviteter på Ölets Dag: Rådanäs Bryggeri
Öppet hus 12:00 till 17:00där du får tillfälle att kika runt i bryggeriet under ordinarie produktion.Entrén
kostar 100 kr och då får du fyra st provsmak av vår öl och såklart en ölkorv som tilltugg. Järvsö
Bryggeri Öppet hus 11-16 och bjuder på guidningar i bryggeriet Öl och lättare mat går att köpa. Senare
på kvällen hittar ni oss bakom öltapparna på Kul på vallen The Bishops Arms Örebro kommer vi att
rota runt lite i gömmarna efter godbitar som vi kan sälja provsmak på. Vi kommer att erbjuda er en
provbricka med tre olika sorter som ni själva får välja. Byaregårdens Brygghus Öppet hus 11:00 till
18:00. Titta på när det bryggs i deras nya brygghus. ””miniprovningar”” varje hel timme mellan 11-17.
Grillen är igång! Äppelbo Bryggeri AB Öppet 18-21 och besökarna är välkomna att ta med sig
musikinstrument. Fabriksförsäljning av folkölet Dunka Dunka och Enbärsdricka The Beer Factory,
Leksand Har öppet 12:00-17:00, testa olika sorters öl pris 150:- för 4 sorters öl följ med på en guidad
visning och få en inblick hur ett hantverksmässigt öl tillverkas. StrangeBrew håller öppet i bryggeriet.
Är du nyfiken på hur det går till i när man brygger öl är du varmt välkommen att komma förbi från
klockan 10.00 då vi påbörjar dagens bryggd. Ölets Dag infaller alltid den tredje onsdagen i juli!”

