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Efter mange års snak og rygter og en læn-
gere byggeperiode er BrewDog Berlin
åbnet midt i november 2016. Den er
noget, der ligner ølbar nr. 46 i BrewDog-
koncernen.

Tilbagetrukket placering
Den ligger på en lidt tilbagetrukket place-
ring i Ackerstrasse 29 i udkanten af Mitte,
den centrale, historiske bydel i Berlin.
Meget tæt på Invalidenstrasse, nærmeste
stationer er Rosenthaler Platz og Nord -
bahnhof. Rygterne havde placeret den i
Friedrichshain og flere andre steder, men
Mitte er nok det mest optimale, her tales
næsten lige så meget engelsk som tysk. 

Rustikt indrettet lokale
Det er et stort, flot rustikt indrettet loka-
le, man føler sig godt tilpas i. Og den
unge betjening er venlig og meget beha-

gelig. Der kommer mange gæster på
grund af den gratis Wi-Fi.

I forbindelse med åbningen skulle Bier -
garten uden for også have været klar,
men terrassen er slet ikke påbegyndt
endnu. Men foran er de traditionelle
ølbænke og -borde sat op. 

To ØL og Mikkeller
Af de 30 haner var de 29 fyldt ved vort
besøg. Cirka halvdelen af øllene var egen
produktion, resten fra andre producenter.

To ØL og Mikkeller var heriblandt, men de
fås på mange Craft Beer steder i Berlin.
Blandt de lokale var BrewBakers Berliner
Weisse, den første af en hel bølge af
lokalt producerede Berliner Weisse efter
den oprindelige opskrift. Stone og
Heiden peters er også ofte repræsenteret.

Der sælges endvidere omkring 100 fla-
skeøl på stedet, også til at tage med
hjem. Spændende sortiment, også en del
lokale Berliner-øl. Og så kan der også
købes aftappet øl i ”løs vægt”.

BrewDog har selv mange spændende øl,
jeg smagte en ”Jet Black Heart”, en skøn,
lidt sødlig Guinness-lignende stout. Der
bliver hyppigt skiftet ud i sortimentet,
både fadøl og flaskeøl. Der arrangeres
løbende ølsmagninger og kurser, der kan
også købes sæt af smagsprøver.

Pizzaer
Det kulinariske er hurtigt overstået, der
serveres seks forskellige pizzaer bagt i
sten ovn i prisniveauet 8-10 euro, fra man-
dag til torsdag mellem 12-17 fås to pizzaer
”241”, to for ens pris. Vi tester pizzaerne
ved først givne lejlighed, de så i hvert fald
lækre ud.

Der serveres også kaffe og croissanter,
men det er i hvert fald ikke deres spids-
kompetence.

Der er åbent hver dag fra 10-24.00, fredag
og lørdag helt til 02.00. Hunde er velkom-
ne!

Berlins vigtigste 
turistseværdighed
Ackerstrasse fortsætter op mod Bernauer
Strasse. Her ligger Berliner Mauer-Gedenk -
stätte, Berlins vigtigste turistseværdighed
vedrørende Muren og DDR-tiden, det er en
slags gratis tilgængeligt frilandsmuseum,
herunder også museum og udsigtstårn til
et originalt stykke af muren. Glem alt om
turistfælderne Checkpoint Charlie og East
Side Gallery, dette er den rigtige historie.
Stedet bruges blandt andet i forbindelse
med statsbesøg og mindehøjtideligheder.

Lidt længere væk findes Mauerpark med
skrammelmarked og Kulturbrauerei med
Street-Food marked på søndage.

BrewDog Berlin Mitte
Bar nummer 46

AF BIRGER E. MIKKELSEN

ØLentusiasteNs korrespondent i Berlin,
Birger E. Mikkelsen, nyder en øl på BrewDog
Berlin Mitte, som åbnede i november.

Mikkeller kan ikke følge med BrewDog, hvad
angår ølbarer, BrewDog Berlin Mitte er
BrewDogs ølbar nr. 46.

Typisk BrewDog vil nogle sige. Men det er
vejen ned til toilettet.

Berliner Mauer-Gedenkstätte, Berlins vigtig-
ste turistseværdighed vedrørende Muren.


