
BESTIL VENLIGST I BAREN

Willkommen 
im Biergarten!

Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Biergarten 
i Tivoli. Her smager maden som i Østrig, øllene er store, 
kolde og fra fad. Her er udsigt til rutschebanens alpetinder, 
lækker mad tilberedt på åben grill og autentisk stemning 
af afterski eller sommer i Tyrol, mens øllen skænkes af søde 
Heidi-piger og gæve Hansi’er i lederhosen. 

Besøg også vores to afdelinger Alpehytten og Jagthytten.  
Alpehytten har ægte østrigsk afterskiatmosfære med fadøl,  
lette anretninger og snacks på solide langborde, mens 
Jagthytten byder på eksklusiv jagtstemning med hyggelige 
læderstole og ild i pejsen.

Både Alpehytten og Jagthytten har åbent hele året 
torsdag til lørdag kl. 16-02 med indgang fra Bernstorffsgade 7.

KØKKENETS ÅBNINGSTIDER I SÆSON:
SØNDAG-TORSDAG 12-21
FREDAG-LØRDAG 12-22



BESTIL VENLIGST I BAREN

SPEISEKARTE

SNACKS 

Pretzel 25 kr.
Sprød tysk saltkringle med honningsennep

Hot nuts 39 kr.

Flæskesvær med jalapeños 39 kr.

Saltede nødder peanuts, cashewnødder og mandler 39 kr.

Ølpølser 49 kr.
Krydrede snackpølser 

Baconsnacks 49 kr. 

Biergartens tærte 49 kr.
Med sæsonens frugt - spørg i baren

FLAMMKUCHEN 49 KR.
Den klassiske flammkuchen fra Tyskland. 

Flad og sprød toppet med bacon og rødløg.
Perfekt til snack! God at dele!



BESTIL VENLIGST I BAREN

SPEISEKARTE

HAUPTGERICHTE / HOVEDRETTER
HUSK AT BESTILLE TILBEHØR

Gullashsuppe 69 kr.
Kraftfuld oksekødssuppe serveret med creme fraiche og pretzel 

Pølsebræt 145 kr. 
Charcuteriebræt med ost, pølse, surt og pretzels

Bratwurst 69 kr.
Biergartens bratwurst stegt på åben grill, serveret med  
stærk sennep, løgketchup, sauerkraut og brød

Bratwurst 108 kr.
Biergartens bratwurst stegt på åben grill, serveret med  
stærk sennep, løgketchup, sauerkraut og brød 
Inklusiv grovfritter eller bratkartofler m/løg og bacon 

Karrywurst 69 kr. 
Biergartens karrywurst stegt på åben grill, serveret med  
stærk sennep, lun karryketchup, sauerkraut og brød

Karrywurst 108 kr. 
Biergartens karrywurst stegt på åben grill, serveret med  
stærk sennep, lun karryketchup, sauerkraut og brød  
nklusiv grovfritter eller bratkartofler m/løg og bacon

Rotisserie Kylling 149 kr. 
Saftig, halv kylling stegt i roterende grill serveret  
med frisk agurkesalat og remoulade
Vælg hertil grovfritter eller bratkartofler m/løg og bacon

Ølglaseret Ribs 159 kr. 
Ribs af gris med ølglasering og Biergartens coleslaw  
Vælg hertil grovfritter eller bratkartofler m/løg og bacon

Skinkeschnitzel 169 kr. 
Pandestegt 300 gr skinkeschnitzel med “Dreng”
Serveres med fine ærter og Biergartens sovs
Vælg hertil grovfritter eller bratkartofler m/løg og bacon
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SPEISEKARTE

BEILAGEN / TILBEHØR

Bratkartofler Pandestegte kartofler med løg og bacon 39 kr.

Grovfritter med jalapeños-mayo 39 kr. 

Ekstra bratwurst/karrywurst 39 kr. 

Ekstra pølsebrød  15 kr. 

Ekstra sauerkraut  15 kr. 

Ekstra coleslaw 15 kr. 

TILBUD TIL  
TIVOLIKORTHOLDERE
2 stk. valgfri 0,50 L Edelweiss & Pølsebræt

Pris 215 kr. 
Normalpris 263 kr. 



SPEISEKARTE

KINDERMENÜ / BØRNEKORT UNDER 12 ÅR
BEILAGEN / HUSK AT BESTILLE TILBEHØR

Grillpølse 45 kr. 
Børneudgaven af bratwurst, stegt på åben grill  
serveret med løgketchup, remoulade og brød

Rotisserie Kylling 75 kr. 
Saftig, kvart kylling stegt i roterende grill serveret  
med grovfritter, frisk agurkesalat og remoulade

FAMILIENANGEBOTE / FAMILIETILBUD 

2 stk halv Rotisserie kylling
2 stk kvart Rotisserie kylling 
med grovfritter, frisk agurkesalat og remoulade

2 stk 0,5 L Royal Pilsner 
2 stk valgfri 0,25 L sodavand 499 kr. 

Spar 105 kr. 
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HEIßE GETRÄNKE

Kaffe 30 kr.
Økologisk

Te 39 kr.
Te serveret i kande - se udvalg i baren

 
Varm kakao med flødeskum 39 kr.

Kaffe med Kahlúa  45 kr.
Sort kaffe med 2 cl Kahlúa

 
Varm Lumumba 49 kr.
Varm kakao med 2 cl Martell VS  
Single Distillery Cognac og flødeskum

Irish Coffee 49 kr.
2 cl Jameson Whiskey

Jägertee 65 kr.
Krydderte med 2 cl Stroh rom og 2 cl blommesnaps

KAFFE & KAGE

  59 KR. 
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GETRÄNKE

EDELWEISS VOM FASS / EDELWEISS PÅ FAD 

Hvedeøl er generelt en ølspecialitet rettet mod ølkendere, der gerne vil 
have mere eller noget anderledes end almindelig pilsnerøl. Da hvedeøl 
er overgæret, er den mere frugtagtig og er især frisk på grund af det 
højere indhold af kuldioxid. Derfor appellerer den navnlig til kvalitetsbe-
vidste øldrikkere, som gerne vil have noget anderledes.

Edelweiss Snowfresh
Brugen af specielle gærkulturer giver Edelweiss sin frugtagtige, skarpe 
og aromatiske smag, der adskiller den fra andre hvedeøl. Den er frisk 
og perlende og efterlader et indtryk af honningagtig finish. Den typiske, 
naturlige fyldige farve skyldes mere gærsvæv, og det tager lidt længere 
tid at bundfalde dette i flasken eller glasset.
Alkoholprocent: 5,0 % vol.

Edelweiss Hefetrüb
Edelweiss Hefetrüb er en rigtig traditionel Weissbier med en gylden 
ufiltreret farve. Den forfriskende og musserende hvedeøl er karakterise-
ret ved en frugtig øl med en svag duft af banan. Kort sagt en meget let 
drikkelig hvedeøl.
Alkoholprocent: 5,5 % vol.

 0,5 L 59 kr.  / 1,0 L 79 kr. 

Ølski
5 x 0,5 L

259 KR.
Spar 36 kr. 
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GETRÄNKE

ANDERES BIER VOM FASS / ANDRE ØL PÅ FAD

Newcastle Brown Ale
Newcastle Brown Ale blev brygget første gang i 1927 i Newcastle, England, 
af oberst Jim Porter. Oberst Porter arbejdede på at udvikle en øl med en unik 
smag, der kombinerede den fyldighed, som kendetegner ale, men en smag, 
der vat tilgængelig for alle. Det færdige resultat blev en blød, cremet ale med 
smag af karamel og en let nøddeagtig eftersmag – en original og moden 
’brown ale’. Newcastle Brown Ale er en gyldenbrun ale med en fyldig smag, 
stor krop og en frisk, let sød finish, der giver en sublim blød smagsoplevelse. 
Det er en mørk øl uden sidestykke. Den har både karakter og er drikkevenlig.
Alkoholprocent: 4,7 %

Heineken
Heineken® er verdens førende premium øl, elsket og nydt af millioner 
af mennesker verden over siden 1873. Fås i mere end 170 lande og er 
dermed det mest internationale ølmærke af alle. For at kunne opnå den 
position har Heineken altid fokuseret på streng kontrol med recepten 
og fremstillingen. Karakteristisk for Heineken er en frisk og frugtagtig 
aroma, der stammer fra gæren (”Heineken A-gær”), og en behagelig, 
ikke for voldsom bitterhed, der gør Heineken nem at drikke.
Alkoholprocent: 4,6 % vol.

Odense 1859
Fyl dig smag med hele fire typer malt til denne Oden se 1859:  
lys pilsner malt, mørk münchnermalt og malt-typer, som giver øllet  
dets noter af karamel og smukke farve.
Alkoholprocent: 5,2 % vol.
 0,5 L 59 kr. / 1,0 L 79 kr.

Royal øko Pilsner
Royal øko Pilsner er en forfriskende tørstslukker. Den er mindre syrlig og 
bitter end dens forgænger og dette gør den let drikkelig. Den har en lang, 
sød og afrundet frugtagtig smag og øllet efterlader et flot og fyldigt skum.
Alkoholprocent: 4,8 % vol. 

Royal Classic
Royal Classic er udviklet med udgangspunkt i bygmalt, karamelmalt og 
mørkristet malt. Vi har valgt en mild aromatisk humle, der giver en let 
og behagelig blomsteragtigt duft til øllet.
Alkoholprocent: 4,6 % vol.
 0,5 L 49 kr. / 1,0 L 69 kr. 
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GETRÄNKE

FLASCHENBIER / FLASKEØL 

Tivoli Twisted Ale 0,33 L  49 kr.
En fyldig og cremet ale med farve som rav.  
Sprød, tør og humledrevet smag med let frugtigt indslag  
på en solid maltbaggrund med let karamelkarakter.
Alkoholprocent: 5.5 % vol.

Tivoli Black IPA 0,33 L  49 kr.
Tør, sprød og humlebitter smag med tydelig maltkrop,  
som er mildt ristet og præget af kaffe, chokolade og  
lakrids Robust og markant bitterhed i den mørke øl.
Alkoholprocent: 6.5 % vol.

Tivoli Seductive Bock 0,33 L  49 kr.
Markant maltkarakter med klassisk humlesmag.  
En mild ’solbærkrydret’ frugtnote og en tydelig, men rund  
og blød bitterhed, der fortsætter i den ret lange,  
enkle eftersmag, hvor malten også fylder mest.
Alkoholprocent: 7.0 % vol.

Heineken 0.0 % vol.  0,33 L  39 kr.
Royal Pilsner 4,6 % vol. 0,33 L  39 kr.
Royal Classic, økologisk 4,8 % vol. 0,33 L  39 kr.
Albani Mosaic IPA 5,7 % vol. 0,33 L  45 kr.
Newcastle Brown Ale 0,33 L  45 kr.
Affligem Blonde 6,8 % vol. 0,33 L  49 kr.
Daura 5,4 % vol. (glutenfri) 0,33 L  59 kr.

BIERGARTENS  
ØLSMAGNING

(For 2 personer)
Vores ølsmagning består af 4 x 0,15 cl specialøl pr. person.  
Efter smagningen kan der vælges 1 flaske/glas af din favoritøl. 289 kr.
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GETRÄNKE
FLASCHENBIER / FLASKEØL 

Weihenstephaner Dunkel 0,50 L  65 kr.
Denne nøddebrune hvedeøl har et flot og højtstående skum. I duften findes 
noter af hvedemalt, frugt og et strejf af nelliker. Smagen er sødlig og frugtig 
med nuancer af banan og abrikos, samt noter af kiks og brød. De mørkere malte 
bidrager med dybde til øllen og gør denne klassiske tyske dunkelweizen til en 
dejlig smagsoplevelse. 
Alkoholprocent: 5,3 % vol.

Lottrup American Lager 0,50 L  65 kr.
Mørkere end pilsner, men lysere end classic og har en friskhed i både duft og 
smag, som emmer af frugt og blomster fra de forskellige slags humle. 
Alkoholprocent: 5,0 % vol.

Lottrup Gold Button Ale 0,50 L  65 kr.
Blød, fyldig og med en fed cremet smag fra både honning- og  
hvedemalt - vores fortolkning af Golden Ale. Smagen kan bedst  
beskrives som næsten fløjlsagtig med sin lave bitterhed. 
Alkoholprocent: 5,5 % vol.

Lottrup Stone Street IPA 0,50 L  65 kr.
En maltintens og frugtig IPA med et strejf af karamel og en syrlig eftersmag af 
grapefrugt. Farven er klar rav og med flot skum. En klassisk amerikansk IPA.  
Alkoholprocent: 6,0 % vol.

Schiøtz Gylden IPA 0,50 L  65 kr.
Udover den kraftige humlekarakter, som er IPA’ens særkende, så har  
denne Gyldne IPA, som alle øl fra Schiøtz, yderligere en inspiration fra  
botanikken, som giver den en bredere smagskompleksitet. 
Alkoholprocent: 5,9 % vol.

Schiøtz Dybsort Porter 0,50 L  65 kr.
Mørk som natten med en kraftig aroma med præg af ristet malt  
og noter af chokolade, lakrids og kaffe, som en sand fuldmoden porter.  
Dybsort Porter har en rig og cremet mundfylde.   
Alkoholprocent: 6,2 % vol.

Schiøtz Mørk Mumme 0,50 L  65 kr.
En fyldig smag med stor krop og en frisk, let sød finish med nøddeagtig smag.   
Alkoholprocent: 6,5 % vol.

Anarkist Ginger Pale Ale  0,50 L  65 kr.
Fyldig pale med god balance mellem frugtige humlenoter og ingefær.  
Alkoholprocent: 5,0 % vol.

Anarkist Motueka Lager   0,50 L  65 kr.
En utraditionel lager. Læskende og  forfriskende med  
et twist af Motueka-humlens fantastiske egenskaber.    
Alkoholprocent: 5,5 % vol.
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GETRÄNKE

ANDERE GETRÄNKE / ØVRIGE DRIKKEVARER 

Biergartens Diesel 49 kr.
Royal Pilsner & Pepsi

Biergartens Radler 49 kr.
Royal Pilsner & Faxe Kondi

Biergartens Apfelschorle 45 kr.
Æblejuice & mineralvand

Biergartens Weinschorle süss/sauer 55 kr.
Vin med Faxe Kondi eller mineralvand

Tempt 49 kr. 
Vodka drink i flere varianter - spørg i baren

Booster Bomb 49 kr.
2 cl Jägermeister & Faxe Kondi Booster

Sodavand  0,25 L 29 kr. / 0,50 L 39 kr.
Pepsi, Pepsi Max, Faxe Kondi, Faxe Kondi Free,  
Mirinda Orange, Mirinda Lemon eller Danskvand

Tivoli-vand 20 kr.

Økologisk saft fra Nikolines Frugthave 36 kr.
Flere varianter – spørg i baren

Ginger Beer (alkoholfri) 39 kr.

Faxe Kondi Booster 35 kr.

Mælk 20 kr.
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GETRÄNKE

ROTWEIN / RØDVIN 
 Glas Flaske

Zweigelt Classic  49 kr. 225 kr.
Typisk vin fra Østrig med bløde toner af kirsebær

Estoras  65 kr. 275 kr.
Mørk, krydret og fyldig vin på  
Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon og Merlot 

WEIßWEIN / HVIDVIN 

Grüner Veltliner Classic 49 kr. 225 kr.
Frisk og frugtig vin, med noter  
af grønne æbler

Leithaberg Chardonnay 65 kr. 275 kr.
Fed og gylden vin på Chardonnay 

ROSÉ / ROSÉVIN 

Die Prinzessin 49 kr. 225 kr.
Frisk rosévin med noter af hindbær og kirsebær


