VÄLKOMMEN TILL WÄRDSHUSET

”I Bredaryd finns det tre kyrkor
och ett bryggeri, i det senare
puttrar en gudagåva till dryck”

SPÄNNANDE & PERSONLIGT
Vi tror att du precis som vi gillar att överraskas. Och överraskningar är
något som präglar Bredaryds Wärdshus. Vår anspråkslösa fasad
gör nämligen inte innehållet riktigt rättvisa.
Väl innanför våra dörrar möts du av en spännande
miljö, personlig värme och stort gemyt. En salig
samling buteljer blandat med rustika möbler och
modern design ger en känsla av att befinna sig
mitt i det Skotska höglandet. Bäddat för fantastiska
upplevelser av mat, dryck och gemenskap.

Wärdshuset drivs sedan 2005 av krögarna
Helena Hugo och Viktor Bergman. Målsättningen är
att få alla gäster att trivas och njuta. Efter ett besök
skall man känna sig både upplyft och inspirerad.
Bredaryds Wärdshus har utsetts till såväl Årets
whiskykrog som Årets ölkrog i Sverige.
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GOD OCH VÄLLAGAD MAT
UTAN KRUSIDULLER
På Wärdshuset äter du god och vällagad mat utan
krusiduller. Råvarorna kommer från närliggande
gårdar som vi känner väl till. Producenter som vi
vet tar väl hand om sina djur och är stolta över
sitt livsval som bonde.
Vi serverar nötkött från Hamra Håkansgård,
lammkött från Vadet i Torskinge och gårdsgris
från Ulås. Fantastiska råvaror som är grunden
till våra menyer. Menyer med inspiration från
mat- och dryckesresor i Skottland och Frankrike
tillsammans med en rejäl dos av Småland.
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SKÖNA SÄNGAR I MYSIG MILJÖ
Hos oss kan du både bo och sova gott. Vi har
18 mysiga rum som vart och ett är namngivet
efter ett bryggeri eller destilleri runt om i
världen. Med namn som Ardbeg, Glenlochy
och Westvleteren.

Skulle du mot förmodan ha svårt att somna så
finns alla möjligheter till en välsmakande och
rogivande sängfösare. När du sedan vaknar
dukar vi fram en härlig frukostbuffé i lantlig stil,
serverad på mormor Sonjas porslin.

MALT, HUMLE,
JÄST & VATTEN
Vårt bryggeri är hjärtat i vår verksamhet. Och det
är bara på plats hos oss som du har möjlighet
att smaka vårt goda öl. Det serveras nämligen
enbart i vår egen restaurang. Alla våra ölsorter
är omsorgsfullt utprovade och döpta efter någon
eller något som betytt mycket för oss.
Du kan även botanisera bland vårt stora
sortiment av öl och whisky från andra tillverkare.
Vi har alltid runt 250 sorters öl och 250 sorters
whisky att välja bland. Och vi kompletterar
kontinuerligt med nya spännande sorter. Under
ett år har vi runt 1000 olika sorter av dessa
underverk.

GUIDADE TURER GENOM
MALTENS FÖRTROLLANDE VÄRLD
LILLA ÖLPROVNINGEN (5 ÖL CA 1,5 TIM)
Vi provar fem olika sorters öl tillsammans med vår
kantarellmacka eller valfri plankstek. Efter middagen
gör vi en rundvandring i Bryggeriet.
Kantarellmacka 375 SEK per person
Valfri plankstek 495 SEK per person
Minst 2 personer

OST & ÖLPROVNING (4 ÖL & 4 OSTAR CA 45 MIN)
Ni provar tillsammans med våra duktiga provningsledare
4 olika öl tillsammans med 4 olika ostar med vårt goda
frukt & ölbröd, knäcke & marmelad – underbart gott!

KOMBIPROVNING (4 ÖL & 4 WHISKY CA 3,5 TIM) *
Till bords i matsalen provar vi först fyra olika sorters
öl tillsammans med valfri plankstek samt kaffe och
pralin. Vi fortsätter sedan till Bryggeriet för att där
prova fyra olika sorters whisky.
775 SEK per person
Minst 8 personer

WEKENDPAKET
Boka en helg och checka in på våra mysiga hotellrum.
I samtliga våra provningspaket serveras ni kaffe eller te
med något sött mellan klockan 16.00-17.00. På kvällen
deltar ni i någon av våra spännande provningar med öl
och whisky. På morgonen vaknar ni utvilade och vi har
dukat upp en rejäl frukostbuffé i lantlig stil, serverad på
mormor Sonjas porslin.

295 SEK per person

LILLA HELGPAKETET

Minst 4 personer

Lilla ölprovningen
1295 SEK per person/del i dubbelrum

STORA ÖLPROVNINGEN (10 ÖL CA 3,5 TIM) *
Till bords i matsalen provar vi först fyra olika sorters
öl tillsammans med valfri plankstek samt kaffe och
pralin. Vi fortsätter sedan till Bryggeriet för att där
prova ytterligare sex olika sorters öl.

STORA HELGPAKETET
Stora ölprovningen/kombiprovningen
1595 SEK per person/del i dubbelum

775 SEK per person
Minst 8 personer
Sällskap med färre personer än minimumantalet kan placeras tillsammans med andra för att provningen skall genomföras.
* För gäster som inte vill delta i själva dryckesprovningen erbjuder vi välkomstdrink, valfri plankstek, en dryck samt kaffe och pralin.
475 SEK per person

”Too much of anything is bad, but too much
of good whiskey is barely enough”
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