SJÖBORGENS DRYCKERI
DÄR NATUREN STÅR FÖR SMAKEN
Mitt i Småland mellan Möbelrikets Lammhult och Alvesta
hittar du Sjöborgen, där lever Malin och Peter som krögare
med ett alternativt liv och leverne. Sedan 2013 lever de helt
på sin passion för råvaran och förmedlar deras liv, leverne
och smaker i Sjöborgens unika utomhusrestaurang.
Dryckeriet där naturen står för smaken
Grundades år 2018, det var när de sökte en dryck med smak
som kan möta andra smaker allt startade. Det var med glöd
och passion de kastades in i den spännande branschen där
deras dryck inte bara lyfter måltidsupplevelsen utan även
lyfter andra kreatörers smaker till perfektion i bar, mat och
bak, vilket summerar vad som driver dem till att vara i
framkant. Drickan är åt det klassiska hållet men med en
mångfald unika toner som gör den exceptionell och passar
både till vardags och fest som en törstsläckare likväl som
smaksättare.
Är vad det heter
Sjöborgens dricka är just vad den heter, en dricka, som förr
användes vanligast som en måltidsdricka. Drickan skall
blandas efter smak och behov med antingen stilla eller
spritsigt vatten. Varje smak har sin unika egenskap, men den
gemensamma nämnaren är att alla smaker har en fräschör och
är blandningsbar upp till 1:10.
Är en mindre men stolt aktör med strävan att alltid finna
sensoriska upplevelser av bästa kvalité.
Smaker kommer och går efter säsong, i grund och botten
finns oftast följande smaker:
- Fänkåsdricka
- Hallonbladsdricka
- Svartvinbärsbladsdricka
- Älgörtsdricka
- Björkbladsdricka
- Fläderblomsdricka
- Lingondricka (Restnoterad 2019 pga lingonbrist)
Sen är det drycken med attityd
- Shrub med smak av slånbär
Malin & Peter på Sjöborgen
www.sjoborgen.se
info@sjoborgen.se

SMAK AV SJÖBORGEN
Fänkåls
dricka

Lingon
dricka

Svartvinbärsblads
dricka

En mjuk och rund smak som efterföljs av toner av
lakrits som fyller munhålan på ett spännande
sätt, Blandas med fördel med spritsigt vatten för
mer fest och glamour i vardagen, är också utan
tvekan fiskens bästa smakkompis.
En mindre söt dricka som ger en sträv och stram
smak av lingon, Passar utmärkt som vardagsdricka,
men även som en ingrediens i din matlagning,
blandas med fördel med spritsigt vatten för mer
feststämning i gom och mage
Fyllig, mjuk och rund smak med en känsla av
sötma som fyller hela munhålan, blandas efter
smak och tillfälle. Passar utmärkt som
måltidsdryck men även en solig dag i ett stort
glas med is vid en varm södervägg

Hallonblads
dricka

Tydlig ton av nypon och en lätt upplevelse något
åt det beska hållet, perfekt vardagsdricka och en
helt suverän kompis till din måltid. Sjöborgens
bästa tips är att använda den till en riktig
klassiker, korv med bröd

Björkblads
dricka

Björkens strävhet som möter beska och en
upplevelse av söta toner i en härlig kombination,
en riktig törstsläckare. Utmärkt val till
husmanskost, men som alla Sjöborgens drycker
passar den även i bak och bar.

Fläderbloms
dricka

Upplev skillnaden, dina smaklökar kommer möta
en väl balanserad och lätt ton av fläderblom som
mjukt följer med ner i gom och mage. Förför din
käresta och blanda upp den med spritsigt vatten
eller varför inte vichyvatten

Älgörts
dricka

En mjuk smak av kanel avrundas med touch
av älgörtens beska, ingefärans styrka och
fräschhet. Mångas favorit, En dricka
med mångsidighet och passar utmärkt till sill och
i mat, bak och bar lika väl som en sällskapsdryck.

Slånbärs
shrub

Sjöborgens flaggskepp, med en doft av
äppelcidervinäger som glöms bort när slånbären fyller
munhålan som i en explosion, Njutes koncentrerad till
kaffet och en mörk chokladbit, blandas med vatten
och blir till ett utmärkt alternativ till vin och är
underbar utblandad med wichyvatten som en drink
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