
THURØ BRYGHUS
SALGSPROSPEKT



Brygmester 
på Thurø
Bliv erhvervsdrivende i kendt Thurø 
virksomhed og samtidig brygmester ved 
det sydfynske øhav. 

Nordicals udbyder nu følgende brugsejendom 
til salg. Ejendommen er et selvstændigt bryghus 
og butik, der sælges med alt inventar, moderne 
maskiner og med sælgers egne opskrifter. 

Du køber dig derved til et bryghus, der allerede 
har alle tænkelige faciliteter samt en god kunde-
base og forankring i lokalsamfundet.
 
Ø-Bryg har siden 2014 drevet bryghus og butik på 
idylliske Thurø. Ejendommen er en enestående 
mulighed for at kombinere det fredelige liv ved 
det Sydfynske Øhav med passionen for at brygge 
øl. En passion der har vundet op til flere priser og 
trækker øl-entusiaster fra vidt og fjern til det lille 
søfartssamfund. 

Med i handelen følger også boligareal på 1. etage, 
der lige nu bruges som bed & breakfast 
(Bed&Beer). 

Kontantpris: 3.500.000 kr.

Erhvervsareal: 323 m²

Boligareal: 94 m²

Ulrich Nielsen
Indehaver, erhvervsmægler, MDE, valuar
+45 2026 7090
uni@nordicals.dk
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Humlen
ved denne 
ejendom er 
mulighederne
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Klik og se video 
med brygger
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https://viewer.ipaper.io/nordicals/svendborg/video-bergmannsvej-82/


BRUGEREJENDOM

Fuldt etableret 
bryghus og butik

Bergmannsvej 82 er muligheden for ølentusiasten at dyrke passion og erhverv i 
en etableret forretning med god kundebase. 

Ejendommen sælges med alt inventar og faciliteter 
til ølbryggeren. Der kan sættes gang i produktionen 
fra dag ét, da sælger har mulighed for at deltage 
i driften i en kortere opstartsperiode – hvis dette 
ønskes. 

Der brygges lige nu cirka 30.000 liter øl årligt, men 
den rette ejer kan fordoble den årlige produktion og 
altså fremstille cirka 60.000 Liter, på samme anlæg.

Ejendommens butik er velholdt i rustik stil og er 
med til at skabe en hyggelig og landlig stemning 
i den tidligere gårdbutik. Herfra sælges mange af 
Thurøs lokale produkter foruden bryghusets eget 
sortiment. 

Bryghusets solide sortiment dækker over 12-13 
forskellige typer af øl, hvis opskrifter også følger 
med i handelen. Og her er lidt for enhver smag; fra 
en lys Bock til en sort Stout. 

Ølbrygning på ejendommen er et forholdsvis nyt 
foretagende og derfor er faciliteterne også moderne 
og nyrenoverede. Ejendommen er oprindeligt fra 
1930, men er omfattende ombygget i 2013 med 
det formål at drive bryghus. 

Selvom Ø-Bryg er en forholdsvis ny øl-producent, 
så er øllen alligevel brygget efter gamle håndværks-
mæssige prinicipper. 

Blandt de veldimensionerede lokaler finder 
du nedsænket tank- og brygområde, samt nyt  
kølerum. 

Herudover har bygningen også et flot butiksareal til 
udstilling og salg af bryggeriets produkter og andre 
lokale specialiteter. Butikken er velfungerende og 
sælges med en fast kundebase

På ejendommen har sælger også valgt at afholde 
regelmæssige ølsmagninger samt kurser og fore-
drag om ølbrygning. 

For enhver ølentusiast er der gode udsigter. Med 
inventar og faciliteter på højt plan, har ejendommen 
de bedste forudsætninger for at gøre drøm til virke-
lighed. Bryghuset tiltrækker ligeledes faste kunder, 
der allerede har smag for de prisvindende produkter. 
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INVENTAR

Ejendommen sælges med alt produktionsudstyr, 
butikslokale og veldimensiorede faciliteter.

 
Udførlig inventarliste kan indhentes hos  

erhvervsmægler og indehaver Ulrich Nielsen ved 
Nordicals. 

Udstyret 
i orden
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Kombineret 
med beboelse
Med det veludrustede bryghus følger 
også beboelse på 1. etage. 

På ejendommens 1. etage, drives der i øjeblikket 
B&B for kursister og besøgende til byen og bryg-
huset. Boligen er indrettet med egen indgang, 
entre, køkken, badeværelse med brus, stue og 
to værelser mod Damstræde. 

Fra køkkenet er der en udgang til hyggelig 
sydvendt terrasse, der kigger ud mod Berg-
mannsvej.

Boligen råder over i alt 94 m².

Boligen er - ligesom bryggeriet i sig selv - moderne  
og renoveret. Her mærker man den hyggelige 
sydfynske stemning og charme med det samme. 

BOLIG 11 



Thurø - 
Svendborgs hestesko
Øen har siden 1800-tallet været kendt som et søfartsområde. 
I dag kendetegnes øen for dens smukke omgivelser og stærke 
lokalsamfund, der rummer ca. 3.600 mennesker.

Thurø er et af de mest fredfyldte øsamfund vi har i Danmark. Øen er brofast forbundet til resten 
af Sydfyn – via Thurø Dæmningen – og er beliggende 10 min. kørsel fra Svendborg centrum 
og 45 min. fra Odense. Øen er derfor et dejligt refugie fra den travle hverdag i de større byer, 
men stadig med god forbindelse til samme. 

Søfart har længe været samlingspunktet for området ved Det Sydfynske Øhav og det er da 
stadig en vigtig del af Thurinernes kultur. Men i dag er øen bedre kendt for dens tætte lokal-
samfund og dens smukke natur – særligt ved Thurø Rev. 

Sammenholdet på øen er da også noget for sig, og det mærkes, så snart man rammer øen. 
For enden af Brovejen ved Thurø Dæmning fortæller bannere og skilte om aktiviteter og 
arrangementer på øen – en tradition der går 100 år tilbage.
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Svendborg - 5,7 km Odense - 55 km
 11 min  40 min
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Odense - 55 km

BEFOLKNING I SVENDBORG BY:
27.100 (2021) 

INDBYGGERE I SVENDBORG KOMMUNE:
59.629 (2022)

BEFOLKNINGSUDVIKLING (2016-2021):
0,9 %

ARBEJDSPLADSER:
23.510 (2021)

Svendborg i tal
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Nordicals Svendborg
Vestergade 165 · 5700 Svendborg
+45 6321 7090 · 5700@nordicals.dk                              
CVR: 30744926                                                                          nordicals.dk  
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