
LOKAL 
 

NORDINGRÅ KONSTBY 

KAFÉ TORGET 

DRYCKESMENY 

SODA 
Lokalt producerad läsk, 33 cl 
Cola Svartvinbär 40 kr 
Bryggverket 
Cherry Mush             40 kr 
Bryggverket 
Påskmust                  40 kr 
Lockeby Bryggeri 
 

 

SCHORLE 
Bubbelvatten, saft, is, ½ l kanna 
Blåbärschorle            30 kr 
Lingonschorle           30 kr 
Vinbärsschorle          30 kr 
 

NATUREN 
Björksav 25 cl glas       40 kr 

ÖL 3,5% – 2,8%, 33 cl 
Heroes, lokala personaligheter 3,5% …………………………………… lansering i juni! 
Skule Bryggeri, Docksta, Höga Kusten 
Norrstigen, Pale Ale 3,5% ……………………………………………………………………………...… 45 kr 
Lockeby Bryggeri, Härnösand 
Hernö Folk, Session Ale 3,5% …………………………………………………………………….… 45 kr 
Hernö Hantverksöl, Härnösand 
Hunter Pale Ale, APA 3,5% ………………………………………………………………………….… 45 kr 
Tjärnsjö Brewery, Härnösand 
Riktigt Bra Lager 3,5% …………………………………………………………………………………….… 45 kr 
Tjärnsjö Brewery, Härnösand 
Frej Pilsner 3,5% ……………………………………………………………………………………………….… 40 kr 
Kustens Gårdsbryggeri, Nässom, Höga Kusten 
Nyhamn Pilsner 3,5% …………………………………………………………………..………………….… 40 kr 
Kustens Gårdsbryggeri, Nässom, Höga Kusten 
Express Ale 2,8% ……………………………………………………………………………………………….… 40 kr 
Kustens Gårdsbryggeri, Nässom, Höga Kusten 
Folköl å lite donka donka, Session IPA 3,5% ……………………………..……….… 45 kr 
Revsunds Brewery, Pilgrimstad, Jämtland  
Lillpangarn, Session IPA 3,5% ……………………………………………………………….….… 45 kr 
Bryggverket, Umeå, Västerbotten 
Lillprinsen, New England IPA 3,5% …………………………………………………….….… 45 kr 
Bryggverket, Umeå, Västerbotten 
Folke B, Lager 3,5% …………………               ..….                                     ………….                ..…...... 45 kr 
Bryggverket, Umeå, Västerbotten 



  

 

Nystartat bryggeri i hjärtat av Höga Kusten, invid Skuleberget. 

Hittas på Facebook - Docksta, Höga Kusten 

 HEROES  - lokala personaligheter – Bryggning och lansering i juni!   

 

 

  

Det familjeägda bryggeriet Lockeby drivs av Frans och Kristin. I dagsläget köper de in korn och humle från väl 
utvalda producenter, men planen är att använda egen malt och humle. De har nyligen börjat odla egen malt 

och lagt grunden till en alldeles egen humlegård, där bland annat kulturarvssorten Korsta-humle från 
Sundsvall planterats. Lockeby ligger en knapp mil väster om Härnösand. 

www.lockebybryggeri.se, Lockeby, Härnösand 

Norrstigen Pale Ale 3,5% 

En härligt frisk pale ale med bra maltkropp med inslag 
av citrus. Med anor från medeltiden löper Norrstigen 

som en tråd längs Norrlandskusten. Den gamla 
landsvägen passerar ett stenkast från Lockeby, norrut 
rakt igenom Nordingrå Konstby och vidare norrut förbi 

Skulebergets fot. 

Lockeby Påskmust 

En supersmarrig påskmust med bränd 
kolasmak, mörka bär och för god för att bara 

dricka på påsk! 

 

 

 

 

 

2011 startade Hernö Hantverksöl i en ombyggd källare på Hernön i Härnösand. 2019 flyttade vi in i Hernö 
Bryggeris gamla islager. En fastighet på 950 kvadratmeter och eget restaurangkök där de förutom att brygga öl 

anordnar olika former av festligheter, jazz- och blueskvällar, bröllop, fester. 

www.hernohantverksol.se, Härnösand 

 Hernö Folk Session Ale 3,5% 

En session ale. En öltyp brygd med låg alkoholhalt men med relativt mycket 
smak. En öl att avnjuta vid allehanda tillfällen. Malt: Pale ale, Caraamber, 

Munich och Caramunich. Humle: Amarillo och Centennial. 

 

 

http://www.lockebybryggeri.se/
http://www.hernohantverksol.se/


 

Tjärnsjö Brewery är ett nanobryggeri 10 km söder om Härnösand. Bryggningen startade i augusti 2016, men 
blev kommersiellt i juni 2017. Tjärnsjö Brewery kännetecknas av kvalitet, smak och hantverk. Draven – den 

bryggda malten – serveras vidare till gårdens hönor, grisar och får! 

www.tb17.se, Tjärnsjö, Härnösand 

Hunter Pale Ale APA 3,5% 

Lätt maltig, lätt fruktig, lagom karaktär. Fruktig doft 
med inslag av ananas, mango, knäckebröd och 

kryddor. 

Riktigt Bra Lager 3,5% 

En lager med lite mer smak och karaktär. Maltig, 
balanserad smak med inslag av sirapslimpa, 

apelsinmarmelad, honung, marsipan och torkad 
frukt. 

 

 

2017 påbörjades bygget av bryggeriet i Nässom, längs norra sidan av Ådalen i Höga Kustens inland. 2018 
gjordes den första premiärbrygden av den första ölen i bryggeriet. Att brygga öl är för Kusten passion, kärlek 

och stolthet! De välkomnar besökare för bryggerivisningar och provsmakningar. 

www.kustensgardsbryggeri.se, Nässom, Ådalen/Höga Kusten Inland 

Frej Pilsner 3,5% 

Den tjeckiska humlen Saaz ger vår 
Pilsner sin klassiska karaktär. 

Smaken är lätt blommig med inslag 
av ljust bröd och honung. Maltig 
smak med inslag av knäckebröd, 

honung och apelsinskal. 

Nyhamn Pilsner 

En American Pale Ale humlad 
med bl.a. Amarillo och 

Centennial, vilket ger en smak 
och arom av diverse exoltiska 

frukter. 

Express Ale 

En lite mörkare ale där vi använt 
mörk karamellmalt och 

chokladmalt. Humlat med klassisk 
amerikans humle. Fruktig smak 
med inslag av torkade aprikoser, 

mörkt bröd, sirap, choklad, 
apelsinskal och dadlar. 

 

Revsunds Brewery grundades 2016 och bryggde sina första öl I Revsund som ligger I Bräcke kommun. De 
strävar efter att erbjuda produkter med lokal anknytning i namn, design och smak. I anknytning till bryggeriet 
finns även ett destilleri där de framställer Gin och Whiskey. Besökare välkomnas till Revsund Taproom – ett 

koncept där Revsund där konceptet är att gästkockar fixar fantastisk mat och Revsund står för drycker. 

www.revsundsbrewery.se, Pilgrimstad, Jämtland 

 Folköl å lite donka donka Session IPA 3,5% 

Låg beska, fruktig, jäst med norsk jäst. Bryggdes under maj inför Nordingrå Konstby Kafé Torgets 
våröppning! 

 

http://www.kustensgardsbryggeri.se/
http://www.revsundsbrewery.se/


 

Ett litet bryggeri startat av fyra killar som gillar öl. Förmodligen gillar de öl lite mer än de flesta eftersom de 
flesta inte startar ett litet bryggeri. Men det gjorde alltså Pontus, Albin, Peter och Patrik. Stora oväntade 

smaker som överraskar, likt trojanska humlehästar i käften. Norrland är omtyckt och omtalat över hela världen 
av många olika anledningar. Bryggverket kommer bli en av dem. 

www.bryggverket.se, Umeå 

Lillpangarn Session IPA 3,5% 

En lättdrucken, ljus ale med bra hinkability. Ren 
och fin maltbas med lagom x§ och fräsch, fruktig 

smak från humlen. Vinnare av bästa folköl på Nolia 
Beer. 

Folke B Lager 3,5% 

En vanliga lager. Utan konstigheter. 

Lillprinsen New England IPA 3,5% 

En IPA som är väldigt fruktig, humlig och grumlig, 
som en läskande juice, fast en öl =) 

Bryggverket Tygväska  

”Support your local brewery” 

150 kr 

Cola Svartvinbär Soda 

Precis som det låter en cola med tydlig 
svartvinbärsmak och doft. Påminner om svarta Wine 

Gums. 

Cherry Musch Soda 

Bryggverkets variant av Julmusch(must) men med 
körsbär som funkar både till jul, påsk, midsommar 

eller egentligen när som helst. 

 

 

Tistelåkern Mathantverk tar tillvara på lokala råvaror och skapar smaskiga smaker, drycker och tillagade rätter. 
Drivs av Maria, Nils och Lila som också är engagerade i Nordingrå Konstby här i Höga Kusten. 

www.tistelakern.se, Nyadal, Höga Kusten 

Björksav 

Björksav från våra egna björkar. Saven är rik på 
mineraler och vårglädje! Björksav har länge anväts 

som vitamin- och mineralboost under våren. Perfekt 
törstsläckare.  

Ibland kallas björken för fattigbondens egna ko! 

Kombucha – Blåbär eller Original 

Tistelåkerns Kombucha, gjord här i Nordingrå 
Konstbyn.  

En med blåbär från skogarna.  

En original, ren smak från Scoobyn! 

 

 

http://www.bryggverket.se/
http://www.tistelakern.se/

