
PRIVATE LABEL /LOGO 

PRIVATE LABEL – her er der 
plads til  en valgfri tekst. 

In pedi tem  ea invel modit, 
inisquid utat emperunt atur. 

Et, si dolent aborit experumque.
Mendi numos illit, omnimpore 

plamet volorio qui iniet ea 
consequatis dolupisim.

Scan koden for mere info 
om Jeres FIRMA:

www.bryghusetvendia.dk
Markedsgade 9 · 9800 Hjørring

Tlf. 98 92 22 29

Mindst holdbar til:

Alc. 5,5 % vol.
Netto 50 cl.
Ingredienser: Bygmalt, humle, 
gær og vand.

PRIVATE LABEL er en øl brygget 
på pilsner og karamelmalt, der 
giver øllen  en behagelig fylde 
og sødme. 
En forfriskende og læskende øl, 
med en aroma af humle.
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PRIVATE LABEL 
+

LOGO/FOTO

Format:  148 x 95 mm

Stanseform: Udstanses med 2 mm runde hjørner

Farver:  4+0 – CMYK

Layout og tryk: Ecco Print as

Elementer, der ikke må ændres i form og placering :

Ingrediensliste, beskrivelse af øllen, illustration med ølglas,

pantmærke, stregkode, ”Mindst holdbar til:” samt adressefelt. 

Placeringen af Bryghuset Vendia logo er fri, men skal 

fortrinsvis være midt på etiketten. Endelig placering skal 

godkendes af Bryghuset Vendia. 

Private labelsB RY G H U S E T  V E N D I A  –  P R I VAT E  L A B E L

Design jeres egen øl-label

www.bryghusetvendia.dk

Alc. 5,5 % vol.

Netto 50 cl.

Ingredienser: Bygmalt, hvede-

malt, humle, gær og vand.

Skallerup Klit er en bayrisk 

inspireret øl brygget på pilsner- 

og karamelmalt, der giver øllen 

en behagelig fylde og sødme. 

En forfriskende og læskende øl, 

med en aroma af humle.

Holdbar til:

Hvis du går og føler dig slidt?

Tag et par dage i Skallerup Klit.

Her er plads til ro
 - og til at tumle,

og tid til at nyde en svalende humle.

 

Skallerup Klit har masser af

muligheder for fysisk udfoldelse og 

ren afslapning.

 

tjek på www.skallerup.dk

Bryghuset Vendia

...fra Humle til Gourmet

Markedsgade 9

9800 Hjørring

Tlf. 98 92 22 29

Brønderslev Bryg

er brygget af 

Bryghuset Vendia 

for Føtex i Brønderslev.

Billedet på etiketten er af Den 

Runde Pavillon 

beliggende i 

Rhodendendron-parken.

www.denrunde.dk

www.bryghusetvendia.dk

Markedsgade 9 · 9800 Hjørring

Tlf. 98 92 22 29

Mindst holdbar til:

Alc. 5,5 % vol.

Netto 50 cl.

Ingredienser: Bygmalt, 

hvedemalt, humle, gær og vand.

Brønderslev Bryg er en bayrisk 

inspireret øl brygget på pilsner- 

og karamelmalt, der giver øllen 

en behagelig fylde og sødme. 

En forfriskende og læskende øl, 

med en aroma af humle.

Brønder
slev B

ryg

Brønder
slev B

ryg
vi gør mere for dig
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Alc. 4,9 % vol.

Netto 50 cl.

Ingredienser: Bygmalt, 

hvedemalt, humle, gær og vand.

Denne ale er inspireret af den 

tyske øltype altbier. Det er en 

overgæret kobberrød øl, med en 

svag duft af humle og frugt. 

En helt igennem frisk ale.

Holdbar til:

XX/XX - 20XX
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www.bryghusetvendia.dk

Markedsgade 9

9800 Hjørring

Tlf. 98 92 22 29

Alc. 4,6 % vol.

Netto 50 cl.

Ingredienser: Malt, humle, 

gær og vand.

Årets revyøl er en 

undergæret lys og medium 

fyldig øl, perfekt til 

frokostbordet.

Holdbar til:

Årets revy øl

Nyd den i selskab med 

5 skumfriske skuespillere, 

revyorkestret 

& 

HJørrING revyeN 2012

Premiere d. 18. juni

www.hjoerring-revyen.dk

Tlf. 21 65 00 75

WWW.ECCOPRINT.DK

T: 98 94 44 99 

Eksempler:

Holdbar til:

www.bryghusetvendia.dk

Alc. 5,5 % vol.

Netto 50 cl.

Ingredienser: Bygmalt, 

hvedemalt, humle, gær og vand.

Jazzy Days er en bayrisk inspi-

reret øl brygget på pilsner- 

og karamelmalt, der giver øllen 

en behagelig fylde og sødme. 

En forfriskende og læskende øl, 

med en aroma af humle.


