LAMMIN SAHTI -Suomen vanhin pienpanimoLammin Sahti 7,5%. Aito perinteinen sahti
Siideri 4,7%. Aito omenasiideri tuoreomenoista.
Naakka 7,0% Vahva ale

ISO-KALLAN PANIMO
Blonde 5.9% Savolaisten maallikkojen panema vaalea ja hedelmäinen belgi ale
Mestari Stout 6% Tumma ja paahteinen jenkkistout
Keskari Pils 4.6% Savolainen kädenojennus vanhalle alkoholilaille
Savu Kekri 5.7% Tummahko saksalaistyylinen savuolut, jossa juotavuus kohdilllaan
Baltic Porter 7% UUTUUS Tumma paahteinen makuhermojen hyväilijä
DiscoAPA 5.5% UUTUUS Turmion Kätilöt -olut vol 2. Ruista, mansikkaa, karviaista ja APAa - hieman perverssiä mutta hyvällä tavalla, saa lanteet notkeiksi
Mocking Bird Mansikkalonkero 5% - maltaaton raikas vaihtoehto janon sammuttamiseen
American Ale 5.5% Jenkkihapatusta mualimman navasta

SAIMAA BREWING CO.
Brewer’s Organic Kaito Lager 4,5% Gluteeniton Kaito Lager on kullankeltainen illan virkistäjä, jonka
kevyt maltaisuus yhdessä Saaz -jalohumalan hennon vivahteikkuuden kanssa luovat viettelevän raikkaan ja
puhtaan kokonaisuuden.
Brewer’s Organic Utula Pale Ale 4,5% Gluteeniton Utula Pale on oljenvaalea
kumppani, jonka lempeässä maussa leikittelee vallattomasti kauran tuoma samettisen pehmeä suutuntuma sekä amerikkalaisten humalien trooppinen hedelmäisyys
ja kukkaisuus.
Brewer’s Special Double Dry Hop IPA 6,0% Vaalean kuparinen, erittäin aromikas, kahdesti kuivahumaloitu IPA. Tuoksussa sitruksista hedelmäisyyttä ja kevyttä pihkaisuutta. Maussa täyteläistä maltaisuutta ja
runsaasti humalan aromeita. Jälkimaku pitkä, kuiva ja miellyttävän katkera.
Brewer’s Special Belgian Blonde Ale 6,5% Täyteläinen ja mausteinen, belgialaistyylinen ale. Oluen
pehmeä runko syntyy kotimaisista ohramaltaista. Oluen maustamiseen käytetyt korianteri ja appelsiininkuori,
tukevat belgialaisen hiivan tuottamaa neilikkaista mausteisuutta.
Brewer’s Special Celeia Pilsner 5,8% Vaalea, raikas ja viipyilevän katkera täysmallaslager, jonka tuoksussa ja maussa miellyttävää hentoa yrttisyyttä ja sitrusta
Brewer’s Special Mosaic Pale Ale 5,5% Kullankeltainen ja suodattamattoman pintahiivaolut, jonka
aromissa ja maussa on aistittavissa hedelmäisiä, kukkaisia sekä maanläheisiä aromeita.Oluen samettisen
maltainen runko syntyy Pale Ale, kaura- sekä hunajamaltaista.
Brewer’s Special Shrewmouse Brown Ale 4,7% Täyteläisen maltainen, mahongin ruskea suodattamaton pintahiivaolut, jonka tuoksussa on hentoa hedelmäisyyttä sekä kevyttä karamellisuutta ja pähkinää. Oluen
maussa on makeaa maltaisuutta, mausteisuutta ja hentoa suklaisuutta.
Don Wheato White IPA 5,5% Vehnäoluen raikkautta ja poksahtelevaa mausteisuutta. Yllättävän pirskahtelevat sitruksiset sävyt täydentävät humalan purevuutta luoden leikkisän, mutta lempeän happaman ja makean
liiton.
Crafty Apple Cider Dry 5,5% Kuiva suodattamaton omenasiideri. Raikas ja aidon omenainen maku. Valmistettu aidosti omenista. Sokeri: 3,5g/100ml

BOCKS CORNER BREWERY

Bock’s Corner Brewery jatkaa 1865 alkanutta panimoperinnettä Vaasan Pukinkulmassa.
Haluamme valmistaa erilaisia ja mielenkiintoisia juomia niiden juotavuutta unohtamatta.
Tahdomme osoittaa kaikille, että panimotuotteet ovat kiinnostavia. Ennen kaikkea haluamme edistää kulttuuria ainutlaatuisella yhdistelmällä vanhan panimomiljöön tunnelmaa, yhteisöllisyyttä ja laadukkaita tuotteitamme. Siksi puhummekin kulttuurijuomista!
Bock’s Pils 5% Böömiläis-baijerilaistyylinen Pils. Oljenkeltainen, maltainen sekä hennon ruohoinen. Tasapainoinen katkero.
Bock’s Pale Ale 5% Englatilaistyylinen Pale Ale amerikkalaisella vivahteella. Punertava, miltein oranssi väri.
Persikka- ja kukkaisaromeja. Täyteläinen runko.
Bock’s Weiβbier/Vehnäolut 5,3% Klassinen Baijerilainen vehnäolut. Hedelmäinen banaanin ja neilikan
aromi. Virkistävä hiilihappoisuus.
Bock’s Kultapukki 4,5% (gluten-free) Lager-olut. Maltaisuus ja katkero ovat täydellisessä tasapainossa
ja olut on helppo nauttia. GLUTEENITON.
Bock’s Ruisolut 5,5 % (Rye beer) Pintahiivalla käytetty paikallisesta ruismaltaasta pantu olut. Leipämainen, hedelmäinen, imelä ja hitusen hapokas. Vahvan makuinen, mutta tasapainoinen.
Bock’s IPA 6,5% Aromaattinen India Pale Ale. Touksussa on passionhedelmää, kuivattua hedelmää ja rypäleitä. Karamellinen ja täyteläinen.
Bock’s Session IPA Secret 4,5% SIPA Secret is brewed only with the Australian hop Vic Secret. Nice exotic
fruitiness paired with a long-lasting bitterness!
Bock’s Dunkel 4,9% (tumma lager) Voimakas maltaisuus, jota seuraa hunajan ja kuivahedelmän aromi,
tasapainoinen katkeroaromi ja lämmittävä jälkimaku.
Bock’s Heller Bock 6,5% Voimakas maltaisuus, jota seuraa hunajan ja kuivahedelmän aromi. Tasapainoinen katkeroaromi ja lämmittävä jälkimaku.
Bock’s Cider 4,6% Palkittu puolikuiva ja samea aito siideri. Helmeilevä ja täyteläinen luontaisen omenan
makuinen.
Bock’s HOT Cider 4,6% (kuuma siideri) Our award-winning Cider spiced up with cinnamon and brown sugar!
Bock’s Helmeilevä Omenaviini ”Skumppa” 8% (hard cider) Helmeilevä ja kirkas omenaviini. Täyteläinen
kypsän omenan maku. Kirpeä ja kuiva runko. Virkistävä hiilihappoisuus.
Bock’s Eisweisse 2018 9% Vehnäoluestamme valmistettu eliksiiri antaa tuoksussaan hedelmäisen räjähdyksen banaania ja kuivattua persikkaa. Tätä seuraa täyteläinen maku ja mukavan lämmittävä sekä makea loppu.

PANIMO KIISKI

2017 toimintansa aloittanut Panimo Kiiski Oy Mäntsälästä valmistaa laadukkaita käsityöläisoluita mottonsa mukaisesti ”Maltaat edellä”. Kaikki oluemme ovat suodattamattomia,
lisäaineettomia sekä pastöroimattomia. Tiskillämme on lasinhuuhtelumahdollisuus.
Kapina Apa 5,5%, Punertava, helposti lähestyttävä ja maltillisesti jenkkihumaloitu Pale Ale.
”Old School Apa”, jossa humalaprofiili on pitkä ja tasainen. Sopii nautittavaksi sellaisenaan
tai esim. burgerin kera.
Majakka Ale 5,5%, Maltainen ja raikas, kuparinruskea, Vienna-mallaspohjainen Ale. Vienna- mallas luo
oluelle makeuden ja pehmeyden, jota kevyt humalointi ei jätä varjoonsa. Mainio janonsammuttaja sekä erinomainen ruokajuoma.
Maininki Savuporter 7,5%, Tumman punertava, pehmeän savuinen ja paahteinen Baltic Porter, jonka kevyt
humalointi antaa maltaille mahdollisuuden astua esiin koko kavalkadillaan. Mahtava makupari joulu- ja riistaruokien kera sekä tumman suklaan kanssa.
Vastaranta Savulager 5,5%, Voimakkaan savuinen, mutta pehmeä Vaalea Lager, jossa savumaltaita ei ole
säästelty. Savuoluiden ystäville todellinen herkku!
Vaahtopää Vehnäolut 5,5%, Saksalaistyylinen Hefeweizen on vaalea, raikas ja virkistävä vehnäolut. Perinteitä kunnioittaen valmistettu Hefe.

VAKKA-SUOMEN PANIMO
Prykmestar American Lager 3,5 % Pullo Amerikkalaisilla humalilla reilusti humaloitu rapsakka lager. Enemmän makua vähemmän alkoholia. 60 IBU
Prykmestar Suvi 4,5% Pullo Käsinpoimituilla koivunlehdillä maustettu olut!
Prykmestar LuomuPils 5,2 % Hana luomumaltaasta ja –humalasta valmistettu vaalea täysmallasolut, SUOMEN PARAS VAHVA LAGER 2011 ja 2013. LUOMU ja GLUTEENITON
Prykmestar SavuKataja 9,0 % Hana katajalla maustettu savuolut VUODEN OLUT SUOMESSA 2009
Prykmestar Kahvibock 7,0% Hana Aidolla Cold Brew kahvilla maustettu saksalaistyylinen Bock
German Ale 5,0% Hana Kölchtyylinen raikas Ale joka on tehty pohjahiiva menetelmällä.
Prykmestar Porter 7,5% Hana Kevyemmin humaloitu, mukavan maltaan paahteinen portteri. Sopivan
täyteläinen ja maistuu vaikka helteelläkin.
Prykmestar SavuVehnä 4,5% Hana Saksalaistyylinen suodattamaton Vehnäolut, jossa käytetty savumaltaita.
Prykmestar Pils 4,5% Hana Gluteeniton perus pilssi.
Prykmestar Savu 5,5% Hana Tuhdisti savuinen saksalaisilla savumaltailla tehty savulager.
Prykmestar Ahomansikka-Raparperi 4,5 % Pullo Maustettu kuiva omenasiideri. Kuivempi kuin Britti
siiderit!
Prykmestar Omena siideri 4,5 % Pullo Kuiva omena siideri.
Prykmestar Mustikka Lonkero 5,5% Hana Mustikka mehu joka on höystetty Maailman pohjoisimman
tislaamon pohjoisen marjoilla maustetulla ginillä.
Kova Tee 5,5 % Pullo ”Perus annos kerrallaan” -Kaarle Viikate- Ginillä höystetty Jäätee!
Kova Omena 5,5 % Pullo Hedelmäinen omena mehu joka on maustettu ginillä.
Prykmestar Sitruuna-Inkivääri Jäätee 0,0% Pullo Raikkaan sitruunaisen kesäjuoman ystäville! Aitoja
makujaan antavat inkivääri, sitruuna ja sitruunaruoho. Aistikas alkoholiton.
Prykmestar Mansikka Jäätee 0,0% Pullo
Kylmä uutettu musta tee jossa uuttamisen mukana mansikan paloja ja mansikan lehtiä! Kesän raikas alkoholiton herkku!

SONNISAARI

Oululaista käsityöolutta vuodesta 2015.
”Vattu” Raspberry Sour 4.8% Ihanan pinkki ja vadelmainen sour aidosta vadelmapyreestä .
”Surrur” Vic Secret Sour Pale Ale 5.0% Mehuisan greippinen ja kirpeän hapan single hop pale ale Vic
Secret-humalasta.
”Sutina” Sour Saison 5.1% Appelsiininkuorilla ja korianterinsiemenillä maustettu hapan saison.
”Rhubarbara” Rhubarb-Redcurrant Sour 5.1% UUTUUS! Herkullinen, utuisen keltainen sekoitus raparperia ja herukkaa.
”Eisenhoden” Hefeweizen 5.3% Suodattamaton, kevyen banaaninen ja sitruksisen kirpakka vehnäolut.
”Punk Metal Jacket” American IPA 6.7% UUTUUS! Tuhdilla mallasrungolla ja katkeroilla varustettu sitruksinen Old Skool IPA.
”MaiHop” Brutally Hoppy Bock 6.5% Saksalaisilla humalilla brutaalisti ylihumaloitu Maibock-henkinen
vahva lager.
”Kojamo” Smoked Porter 6.7% Pehmeän nuotiosavuinen, suklainen ja kahvipapuinen porter.
”Humalauta” Mosaic IPA DDH 7.2% Hedelmämosaiikkia tuopin täydeltä! Aromi- ja tuplakuivahumalointi
käpyjen kuningattarella; Mosaicilla.
”Tippa-18” Double New England IPA 8.6% Maltainen, mehuisan hedelmäinen ja ananaksinen, katkerahko
tupla-IPA.

FISKARSIN PANIMO

Pieni käsityöläispanimo Raaseporissa, Fiskarsin ruukissa. Ammennamme inspiraatiota
oluiden resepteihin Suomen luonnosta, mallaspohjasta ja erilaisista hiivablendeistä. Reseptit
hioo kuntoon pääpanijamme Simon McCabe.
Hoppy Cidré 5,5% kevyesti humaloitu luomuomenamehusta valmistettu ja oluthiivalla sekä
brettalla käytetty kuiva ranskalaistyylinen maalaissiideri. UUTUUS! Osa farmhouse sarjaamme.
TammiTsaari – oak barrel aged imperial stout 9,2% tammitynnyreissä kypsytetty tumma maukas monitahoinen imperial stout. UUTUUS!
Kaffe Stout 5,5% kahvilla maustettu ja laktoosilla makeutettu pehmeä stout. Kaffe Stout voitti kultaa Lyonin
olutkilpailussa 2017. Meidän versio maitokahvista.
Simon Says Yarrow Grisette 3,5% siankärsämön kukilla kevyesti aromisoitu kevyt saison tyylinen grisette.
Vaalea, raikas ja kevyt. UUTUUS! Osa farmhouse sarjaamme.
Musta Valssi 5,5% tumma kevyesti paahteinen ja kuiva lager, jossa Saazer humalan puraisua myös. Resepti on suunniteltu yhdessä Mathildedalin Kyläpanimon kanssa, eli kyseessä kollaboraatio. Helppo tumma lager,
finaalissa ehdolla Suomen Paras Olut -kilpailussa tänä vuonna.
Katkera Nunna 3,5% karpalolla kirpeytetty gose. Kevyt, vaalea olut, jossa hiukan myös suolaa jälkimaussa.
Erittäin hyvä, virkistävä ja palauttava kesäolut.
-------Lisähanassa vaihtuvia tuotteita yllä olevien lisäksi.-------Pulloissa:
Paavin Polku 9% Vaalea belgityylinen vahva ja hedelmäinen trippel.
Funky Luomu 6,5% Hedelmäinen belgityylinen farmhouse ale bretalla. Osa farmhouse sarjaamme.
Pikku Pässi 6,6% Tumma ja maltaisen pehmeä ruis bock-lager.
Kaksi Kotia Vailla Humalaa 5,6% todellinen erikoisuus. Gruit tyylinen olut, jossa ei ole käytetty ollenkaan
humalointia vaan paikallisia villiyrttejä. Yrteistä tulee myös happamuus olueen. Kollaboraatio-olut HIISI-panimon kanssa.
Ägräs Gin & Tonic Klassikko syntyessään, suomen parhaaksi
London Dryksi tituleerattu ja GT kilpailuista palkintoja rohmunnut
Fiskarsin ylpeydenaihe.
Ägräs Akvavit & Koivu Tonic Akvaviitin pyöreys yhdistettynä Veenin uutuuteen Nordic Tonic Wateriin on
cocktailklassikko, joka löytyy drinkkikirjoista vielä viidenkymmenenkin vuoden päästä. Makumaailmaltaan
Negronin ja GT:n välimaastoon laskeutuva raikas, pohjoismainen drinkki on raikas ja yllättävän hyvä.
Ägräs Long Drink Nordic Nettle (Änkerö) 5,5 % Huiman suosion saanut kuiva ja hapokas nokkoslonkero. Kuultua kylillä, jos et tykkää lonkeroista, tykkäät tästä. Akvaviittipohjainen lonkero, jossa nokkosen lisäksi
fenkolinsiementä ja sitruunaa.

MALLASKUUN PANIMO

Mallaskuun Panimo Oy on kolmen kaveruksen perustama pienpanimo Lapualla, Etelä-pohjanmaalla. Kaveruksia yhdistää intohimoisen olutharrastuksen lisäksi kalastus ja metsästysharrastukset, joiden lomassa on suunniteltu myös riistalle sopivia oluita. Panimon toimitilat sijaitsevat kolmen kilometrin päässä Lapuan keskustasta,
Ulvilanmäellä, Nurmonjoen läheisyydessä viljapeltojen ympäröimänä.
American Pale Ale 6,0 % PULLOSSA Hedelmäisen raikas American Pale Ale.
American IPA 5,4% Tuoreilla jenkkihumalilla tykitetty, mielyttävän raikas ja sitruksinen IPA
Ol’Smokey 5,5 % HANA Kevyesti savuinen vaalea ale
Top Hat Ale 5,2 % HANA Runsaasti humaloitu ESB.
Amber Ale 6,0 % PULLOSSA Maltaisen makea ja pyöreä
Wehnä 5,2 % HANA Maultaan raikkaan sitruksinen ja hennon neilikkainen
Centennial IPA 5,8% HANA IPA voimakkaan greippisellä puraisulla

BRYGGERI HELSINKI
Hanatuotteet:
BRYGGERI PILS 4,5% aito saksalaistyylinen lagerolut, joka on saanut ystäviä upean
hedelmäisyytensä ja voimakkaan humalointinsa ansiosta. Suodattamaton olut on oivallinen
janon sammuttaja ja lisäksi runsaan makuinen.
BRYGGERI HELSINKI NEW SUMMER ALE 4,6% Oranssin kellertävä uusi kesäolut, jonka
tuoksu on houkuttelevan hedelmäinen ja maku tasapainoinen ja rapean kuivahko.
BRYGGERI WEIZEN 5,0% valmistettu eteläsaksalaisten suodattamattomien esikuviensa mukaan. Sen banaanimainen hedelmäisyys täyttää suun ja vehnäinen viljaisuus tekee jälkimausta kuivahkon.
BRYGGERI SPEZIAL 5,2% Bryggerin tulkinta saksalaisesta savuoluesta on aromiltaan lempeän savuinen ja
maultaan tasapainoisen maltainen. Humalan aromi ja katkeruus tukee oluen muita ominaisuuksia. Punertava
lagerolut sopii upeasti kauden ruokien painikkeeksi tai sellaisenaan nautittavaksi.
BRYGGERI TYRNIPORTTERI 6,5% Pehmeän maltainen ja eksoottisen hedelmäinen tumma pintahiivaolut,
joka saa makua tyrnimehusta ja aprikoosipyreestä. Se sopii suomalaiseen ruokapöytään tuhtien riistaruokien
seuraksi tai sellaisenaan nautittavaksi.
BRYGGERI HELSINKI OLD BERRY ALE 7,3% Rubiinin punainen ja runsasvaahtoinen winter warmer, jonka
tuoksussa tuntuu hento herukkaisuus. Mehukkaassa maussa on marjaisaa hapokkuutta, joka tekee suutuntumasta kirpeän ja pitkäkestoisen.
BRYGGERI ROSÉ 8,8% Kauniin punertavan värinen ja hapokkaan valkoviinin arominen erikoisolut, jonka
maku on voimakkaasti viinimäinen ja salakavalasti vahva. Ryhdikäs humalointi tekee jälkimausta raikkaan ja
olutmaisen.
BRYGGERI SOFIA SHERRY BARREL AGED IMPERIAL STOUT 9,0% Kuukausien kypsytys sherrytynnyrissä on antanut Bryggerin Sofialle pehmeän aromin ja miellyttävän viinimäisen makuvivahteen. Yön musta olut,
jonka hiilihappoisuus on matala. Aromiltaan paahtuneen maltainen ja kahvimainen. Öljymäisen rakenteen
takaa löytyy paahtunut ja lämmittävä maku.
BRYGGERI BARLEY WINE 11,0% Aromiltaan mansikan ja rusinoiden tuoksuinen vahva, pitkään kypsytetty
erikoisolut, jonka maku on maltainen ja siirappinen. Jälkimaku on lämmittävä, öljymäinen, mansikkainen ja
kypsien hedelmien makuinen.
BRYGGERI DRY APPLE CIDER 6,0% Vaaleankeltainen ja sampanjamaisen hapokas kuiva omenasiideri.
BRYGGERI DRY APPLE CIDER WBA 6,0% Vaaleanpunertava ja sampanjamaisen hapokas kuiva omenasiideri, joka on saanut rutkasti luonnetta 3 kuukauden kypsytyksestä Riojan punaviinitynnyrissä.
Pullo-oluet:
BRYGGERI CITRA EXTRA PALE ALE 4,5% Vaalea ja hedelmäinen pintahiivaolut saa aromiinsa sitrushedelmäisiä sävyjä uusseelantilaisista humalista ja mallaspohjassa käytetty vehnä tekee mausta kevyen ja
raikkaan. Matala alkoholipitoisuus takaa helpon juotavuuden.
BRYGGERI GOLDEN PILSENER 5,2% Perinteinen maltainen pils-tyyppinen olut saa Saaz-lajikkeesta
klassisen humalan aromin ja pitkäkestoisen kuivan maun. Kullankeltainen suodatettu lagerolut sopii upeasti
herkullisten ruoka-annosten kumppaniksi ja toimii oivallisesti myös seurustelujuomana.
BRYGGERI KESÄLOMA 5,2% Kullankeltainen ja raikkaan kesäinen pale ale, jonka maussa tuntuu hunajaiset
maltaat ja hedelmäinen humalointi. Bryggeri Helsingin uudistunut kesän kausiolut sammuttaa kaikkien käsityöoluiden ystävien lomajanon kesällä 2018.
BRYGGERI DUNKEL 5,3% Maltaisen tuoksuinen perinteinen tumma lager, jonka maku on puhdas ja tasapainoinen. Samettisen pehmeän makunsa ansiosta se on helposti nautittava seurusteluolut ja erinomainen
kumppani maukkaille ruoka-annoksille.
BRYGGERI SUPERNOVA DOUBLE IPA 6th EDITION 7,8% Vaalea, sitrusarominen humalapommi, jonka
mehukkaan rungon kruunaa huippulaadukkaat humalalajikkeet. Humalan sitruunaisuutta korostaa kuivahumalointivaiheessa käytetty sitruunan kuori. Kuiva ja katkera jälkimaku kestää suussa pitkään.
BRYGGERI VUOSISATA 10,0% Bryggeri Vuosisata on makealta maltaalta tuoksuva punertavan ruskea ja
vahva lagerolut, jonka maku on runsaan täyteläinen. Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä juhlistava trippelbock
on jälkimaultaan tuhti ja lämmittävä. Ihanteellinen olut pitkään kypsytettyjen kovien juustojen kumppaniksi.

SUOMENLINNAN PANIMO

UNESCO:n maailmanperintökohteessa Helsingin edustalla tehdään oluita ja siidereitä jo
20 vuoden kokemuksella. Vakiovalikoiman virvokkeiden lisäksi julkaistaan säännöllisesti
erikoiseriä, joissa esiin pääsevät erilaiset tyylit ja valmistustekniikat.
TUOTTEET
KEALAKEKUA IPA 6,5 % Tuore erä helmikuussa julkaistusta, erittäin suositusta NEIPA:sta. Mangoa, mehukkuutta, tasapainoiset katkerot.
VICTORY IMPERIAL PORTER 8,3 % Espressomaisesti paahtunut, pehmeä, maussa tummaa suklaata.
TIN SOLDIER’S HARD CIDER 7,5 % Viheromenainen, kuiva ja raikas omenasiideri.
TIN SOLDIER’S BLACK APPLE 7,5 % Alkuperäinen musta, pirskahteleva mutta kuiva omenasiideri.
PIPER WIT 4,7 % Belgityylinen vehnäolut, maustettu korianterinsiemenillä, pomeranssilla ja appelsiinilla.
SPARRE PALE ALE 4,6 % Raikas, vaalea american pale ale jonka maussa on runsaasti trooppisen hedelmän
ja sitruksen makuja.
HÖPKEN PILS 4,2 % Kullankeltainen, kirkas pils-olut. Tsekkityyliin pantu olut saa kruununsa pehmeästä,
tyylikkäästä humaloinnista.
COYET ALE 4,5 % Rehevällä, maukkaalla mallasrungolla lepää brittityylinen katkerohumalointi.
TIN SOLDIER’S APPLE CIDER 4,7 % Kuiva ja raikas omenasiideri.
HOPPE IPA 6,0 % Perinteistä brittiläistä IPA-tyyliä edustava meripihkan punainen, täyteläinen ja katkeraksi
humaloitu olut.
HELSINKI PORTER 5,5 % Aromiltaan paahteinen, maultaan aavistuksen lakritsinen ja suklainen baltic porter
jolla on keskitäyteläinen runko.
ULRIKA SAISON 5,5 % Moderni tulkinta perinteikkäästä sadonkorjuuajan oluttyylistä. Miellyttävä juoda,
raikas, kevyt.
CHAPMAN LAGER 5,0 % Yhdysvaltalaisilla aromihumalilla humaloitu kevyt, raikas ja kukkainen janonsammuttaja.
HÖPKEN PILS 5,0 % Saksalaistyylinen, vaalea, helposti lähestyttävä ja klassinen pils.
HORN IPA 5,5 % Kuivahumaloitu, kauniin punainen, maltaan ja katkeron loistava liitto.
Yhdysvaltalaiset humalat.

TEERENPELI

HANASSA:
LuomuLeevi 5,0% Vaalea raikas luomu lager
Tupla IPA 7,5% Perinteisillä amerikkalaisilla humalalajikkeilla ja aprikoosilla maustettu tuhti TUPLA IPA
VauhtiVeikko 5,3% Vaalea suodattamaton vehnäolut
Teerenpeli Lonkero 5,5% Punaherukalla ja verigreipillä maustettu long drink,
UUTUUS 2018
Lempi Mustikkasiideri 4,5% Aidolla mustikalla maustettu puolimakea siideri
PULLOSSA:
Kellariolut #1 Luostari 7,0% Teerenpelin luostariolut, joka on saanut inspiraationsa Benelux-maiden
Trappist panimoilta
GREPA 5,5% Greipillä maustettu kesäolut, UUTUUS 2018
HulluJussi 7,0% Paahteisen maltainen, makeaan kallistuva, verkkaisesti lakritsainen ja tumman hedelmäinen portteri
Lempi Humalatar 5,0% Humalalla maustettu kuiva omenasiideri

MALLASKOSKEN PANIMO
First Denial India Pale Lager 5,2 % KEG Maltaat: pale ale, vehnä, cara pale,
crystal Humalat: Magnum, Denali
True Baltic Porter 6,2 % KEG Maltaat: Vienna, Crystal, Golden Oats, Choko,
Carafa, Dextrin Humalat: CTZ
Nemesis III BA Imperial Stout 11,4 % KEG Maltaat: Pale ale, Rye, Peated,
Crystal, Black, Choko, Vienna
Humalat: Simcoe 9kk konjakkitynnyri
Hellerbock 5,5 % KEG Maltaat: Pilsner, Cara Pale Humalat: Perle Maailman ensi-ilta!
Mallaskoski Pils 4,7 % KEG Puhdaspiirteinen, perinteinen Pils
Blueberry Sour 5,0 % KEG Maltaat: Pale Ale, Vienna, Vehnä, Kaura Humalat: Magnum, Mosaic Kotimaista
mustikkaa
Black IPA 6,5 % KEG Maltaat Humalat: Chinook, Amarillo, Simcoe
Vihta Lager 3,8 % PLO Maltaat: Pilsner Humalat: Koivun lehti, koivun mahla SUOMEN PARAS OLUT 2018
-ehdokas
High Hopes Oat Pale Ale 5,2 % PLO Maltaat: Pale Ale, Aara +10, Kaura Humalat: Magnum, Comet, Citra
Rainy Summer Wheat Lager 4,7 % PLO Maltaat: Magnum, Saphir, Mosaic Humalat: Pils, Crystal, Cara
pale, vehnä
True Bock TLK Humalat: Perle
Summer Night Lager PLO Humalat: Magnum, Perle, German Cascade

PLEVNA/KOSKIPANIMO OY

Finlaysonin historiallisessa kutomosalissa toimiva panimoravintola. Rehevä ruokalista, oman panimon palkittuja oluita tuotannossa n. 15 erilaista, kahta siideriä sekä
panimosimaa. Vuodesta 1994, vuosituotanto 200.000 litraa p. 03-2601200
www.plevna.fi myynti@plevna.fi
MOUNT EVANS 6 % Belgityylinen saison; pirteä, kevyt ja aavistuksen hapan. Valmistuksessa käytetty aitoa
vadelmaa.
FINLAYSON ART ALE 4,6 % Finlayson Art Area tapahtumaan valmistettu kullankeltainen, hedelmäinen,
trooppinen ja raikas pintahiivaolut, jossa myös kauraa.
PLEVNAN VAALEA PILS 4,7 % Vaalea saksalaistyyppinen Pils. Uusi resepti!
WEIZEN BOCK 7 % Makean täyteläinen vahva vehnäbock, jonka maussa neilikkamaisuutta ja banaanimaisuutta.
SAVUOLUT JAMES 5,2 % Aavistuksen paahtunut, tervamainen, täyteläinen tumma savuolut.
SIPERIA IMPERIAL STOUT 8 % Suomen palkituin olut. Erittäin katkera, mutta kuitenkin juotava, voimakas
Imperial Stout. Ei jätä ketään kylmäksi!
TOMAHAWK INDIAN PALE ALE 5,6 % Single hop-olut, jossa on käytetty ainoastaan havumaisia ja pihkamaisia aromeja antavaa Tomahawk-humalaa. Katkeran ja aromikkaan oluen ystäville.
PANIMOSIMA 5 % Hunajasta, sokerista ja humaloista käymisen avulla valmistettu perinnejuoma. Humalointi
antaa kivan puraisun jälkimauksi.
MUMMON MUSTAHERUKKASIIDERI 4,7 % Kotimaisista mustaherukoista käyttämällä valmistettu hapokas ja
puolikuiva siideri.
PLEVNAN PUOLIKUIVA OMENASIIDERI 4,5% Raikkaan omenainen Tampereen ainoa aito omenasiideri
keitetään Plevnan panimon pannuissa.

PANIMO HONKAVUORI

Äkäsen eukon hieno lagerolut 4,1% Helposti lähestyttävä suodattamaton vaalea
täysmallaslager, jonka kruunaa kevyehkö katkerohumalointi.
Yö 4,5% Miellyttävän paahteinen ja täyteläisen pehmeä oatmeal stout.
Kukkahattu 4,5% Luonnonyrtillä maustettu pintahiivaolut. Mesiangervolla maustettu
pintahiivaolut, jossa voi astia kesäisen niityn tuoksua.
Heili 6,6% Makumaailmaltaan monivivahteinen vehnäolut, joka sijoittuu hienosti vehnäoluiden ja sahdin
välimaastoon.
Taiga vahva 8,0% Runsas ja voimakas mutta pehmeänmakuinen porter.
Tomppa 5,2% Miellyttävä ja tasapainoinen iniväärivehnä, jossa vehnän hento makeus tasapainottaa inkiväärin
voimakasta makua.
Kapteeni Honkavuori 5,3% Vaalea ja humalainen American lager.
Tupla-IPA 694 7,7% Tasapainoinen ja maltainen, punertavanruskea tupla-IPA.
Double doc doppelbock 7,3% Punaruskea dobbelbock, josta löytyy hedelmäisiä vivahteita.
Peikko 4,5% Miellyttävän humalainen ja maltainen olut metsien keskeltä.

MAISTILA

Olemme pieni, tarmokas ja utelias perhepanimo Oulun Alppilasta. Kaarnatiellä sijaitsee myös
panimoputiikkimme, josta löydät oluet niin arkinautiskeluun kuin kynttiläillallispöytäänkin.
Tradato 4,3% Sour ale. Greippiä ja mangoa kirpakan virkistävästi
Appelsiiner 4,0 % Berliner Weisse. Appelsiinia, mandariinia ja ripaus vaniljaa. Kevyttä ja virkistävää
tiikerijätskiä
Det Var Det 5,2% Witbier. Belgityylinen, hedelmäinen vehnäolut
Jälkipeli 6,1% Saison. Sitruksinen ja virkistävä janonsammuttaja
Ryhä 6,3% Saison. Ameriikan malliin humaloitu belgityylinen maalaisolut
Erämaan tietäjän 5,4% Ruis pale ale. Rapeaa ruista mukavasti hopattuna
Kotva 5,4% Ruis Milk Stout. Kuohkea ja lempeän rukiinen maitostout
Kaira 6,3 % India Pale Ale. Havuisan hedelmäinen retki-IPA
Vallesmanni 6,4% India Pale Ale. Maltaisuutta ja sitrusta sopusuhteessa
Moood 5,8% Milk Stout. Vaniljainen, pyöreä ja makuisa maitostout
Musta Jaska 9,0% Imperial Stout. Kahvisen paahteinen, runsaasti humaloitu, monisyisen maltainen Imperial
Stout
Viitankantaja 10% Belgian Dark Strong Ale. Rusinaisia, luumuisia ja tumman sokerin sävyjä sisäänsä kätkevä belgilämmike
Mango Tango 4,3 % Uusi. Mangoisan hedelmäinen hapanolut
Raparperi-metsämansikka Berliner Weisse 4,0 % Uusi
Kevyt ja kirpsakka raparperilla ja metsämansikalla maustettu berliner
Kahvinen kauraportteri 8,0 % Uusi. Hennon karamellinen, kauralla kuohkeutettu kahviportteri
Belgian brown ale 6,0 % Uusi. Kevyen paahteinen, hienoisen karamellinen ja hedelmäinen Belgibrown

COOLHEAD BREW
DDH Levitation 3.5% Double Dry Hopped Table Beer made in collab w/ Brew By Numbers
DDH Lemon Sherbet 6% Sour Ale brewed w/ Lemon, Indian Coriander and Citra &
Ekuanot. Collab w/ Zagovor & Pühaste
DDH Sticker Can 6.5% Double Dry Hopped IPA w/ Idaho7, Galaxy, Mosaic. Collab w/ Orava
Brewing
DDH Snow Invites 8.5% Double Dry Hopped DIPA w/ Amarillo, Mosaic, Citra. Collab w/ Cervisiam
Deep Double Raspberry 6% Double Fruited Imperial Gose w/ 300g raspberries per litre
Lumberjack Juice 5.5% Forest Sour Ale w/ Spruce & Juniper. Collab w/ Tempel Brygghus
Mango Chili Gose 4% Sour Ale w/ Mango, Habanero & Rock Salt
Juiciness 5.5% New England Pale Ale w/ Citra & Mosaic

TORNION PANIMO

Tornion Panimo jatkaa 145 vuotta sitten alkanutta tarinaansa Lapin tunturien arktiset vedet
yhteen kokoavan Tornionjoen rannalla. Kerran suuren nähtyämme ymmärrämme, että olut on
parhaimmillaan, kun sen tekevät pienet ihmiset suurella sydämellä. Tornion oluet edustavat
lappilaista mutkattomuutta parhaimmillaan: Raikasta ja helposti lähestyttävää. Toki saatama
met joskus vähän hullutellakki!
Hanassa:
NORTH Arctic Rye IPA 5,5% ENNAKKOMAISTELUSSA! Met olhaan sankareita kaikki, mutta net kuulusat pari muuttujaa... Jos ei lager innosta niin NorttIPA saattas toimia! Sekhään mithään ratkase, mutta ei se
v*****sta lissääkhään! Raikas ja rukiinen Lapin IPA.
KuksIPA 6,5% Met panthiin Torniossa Uuen Englannin IPA. Oon poat rohki paljon aromihumalaa! Tätäkö
hörppää, alkaa sutina käyhmään. KuksIPA sieki!
Hillatus - Hilla-sour 6% Hilla. Soon poat Lapin ihanin marja. Sen kokoaminen jänkältä on taas... No tiäthän sie! Met yhistimmä hillan ja sen kerräämisheen liittyvät happamat tuntheet. Maista sieki, miten raikhaalta
saattaa maistua hilla ja hitotus yhessä!
Arctic Vehnä 5,5% Panthiin tähän Lapin kesäöitten vaalehaan, kepeän sitruksisheen kesävehnään riphaus
arktista katajanmarjaa. Katto ko soon kuulema muotia sanoa kaikkia etelän höpötyksiäki arktiseksi. Tämoon
oikeastikki sitä!
Original Lapland Lager 5,2% Tämä soon poat aito ja alkuperänen kultamitalilaakeri Lapista. Pehmeän
malthaisesta ja arktisen raikhaasta reseptistä vastaa Anteliinin Leke, joka alun perin kuuskytluvula kehitti
tämän oluen. Rakhauesta tunturipuroihin.
Lapland Red Ale 5,2% (gluteeniton) Irlannin tyyhliin pantu ruskanpunanen, pehmeän malthainen herkku,
joka ei pane keliaakikonkhaan vattaa sekashiin. Liikaa jos ottaa niin pään saattaa panna. Suomen paras olut
ehdokas.
Pullot 0,33 l:
NORTH Arctic Lager 5,5% Olit sie millanen sankari tahansa, voit olla varma, että pohjonen heittää etheesti
pari muuttujaa. Purase sillon Nortti. Se mithään ratkase, mutta v*****aapa vähempi! Hedelmäisesti kuivahumaloitu, elämän katkeroima lager. Suomen paras olut –ehdokas.
Arctic Pale Ale 5,5% Tämä on Pale Ale Ameriikan malhiin. Tiäthän sie, etelän hetelmien aromeja ja katkeran suloista makua, niikö elämässä ylheensäkki.
Arctic Stout 5,5% Musta ko kaamos, pehmeän paahteinen ko nokipannukahvi. On siinä maussa kuulema
tummaa suklaata ja lakritsiaki. Kokkeile itte ja sano sie!

MALMGÅRD
Red Ale 5.5% Vahvasti aromihumaloitu punaruskea ale, joka saa havuisia ja
pihkaisia aromeita männynoksista.
Dinkel 4,9% Suodattamaton, kullankeltainen spelttiolut. Tuoksussa hedelmäisyyttä
ja lempeää maltaisuutta. Maussa pehmeää maltaisuutta sekä speltin tuomaa pähkinäisyyttä.
Tammipähkinä 6.3% Suklaisen ja pähkinäisen maukas porter.
Idaho Wheat IPA 5,5% Suodattamaton, vahvasti humaloitu vehnäolut. Tuoksussa yrttimäistä mausteisuutta,
maussa kevyttä maltaisuutta ja emmervehnän pehmeyttä. Jälkimaku kuiva ja hedelmäisen katkera.
Emmer IPA 6,2% Suodattamaton vaalea India Pale Ale. Tuoksussa trooppisia hedelmiä ja havumetsää. Maussa emmervehnän pehmeyttä ja napakka humalan katkeruus.
X-Porter 7,0% Suodattamaton sysimusta portteri. Täyteläinen, pehmeä ja suklainen maku, joka muuttuu
loppua kohden miellyttävän katkeraksi ja kuivan paahteiseksi nautinnoksi.
Belge 8,0% Kuparinvärinen, belgialaistyylinen vahva ale. Sen valmistuksessa käytetty belgialainen erikoishiiva antaa oluelle mausteisen ja hedelmäisen maun.
Apple Cider 4,7% Kuiva suodattamaton täysomenasiideri. Kevyt, raikas ja omenainen siideri, jonka jälkimaussa tuntuu kuiva omenan puraisu.
Sherry Cider 5.5% Kuiva suodattamaton täysomenasiideri, jolle lisämakua antaa kypsytyksessä käytetyt
sherrytynnyrilastut.
Arctic Cider 6,5% Katajalla terästetty omenasiideri.
English IPA 6,9% Perinteinen brittityylinen IPA. Täyteläisen maltainen ja runsaan hedelmäinen maku. Jälkimaussa reilusti brittihumaloiden tuomaa yrttimäistä aromia ja katkeruutta.
Rye ESB 5,2% Uutuus Brittityylinen ESB, jossa myös ruista. Yrttinen humalointi ja karamellinen mallaspohja
tekevät täyteläisen ja vivahteikkaan kokonaisuuden.

LAPIN PANIMO

Rovaniemeläinen käsityöläispanimo suoraan Napapiiriltä. Oluemme ovat valmistettu raikkaaseen ja jääkylmään Lapin pohjaveteen ripauksella Lapin Taikaa ja revontulten tanssia
talviyössä. Emme suodata oluitamme emmekä käytä lisä- tai väriaineita. Puhtaat ja raikkaat
oluemme ovat helposti lähestyttäviä ja sopivat niin ruokapöytään kuin nautiskeluun. Lapin
elämäntapaa noudattaen oluemme saavat kypsyä kiireettä parhaan lopputuloksen saamiseksi.
Lapin Amber Lager, 4,5% Klassikko jo syntyessään! Hunajaisen pehmeä ja maltaisen maukas pihkan sävyinen lager suomalaiseen makuun.
Aihki Dark Lager, 4,6% Aihkin eli ikivanhan männyn sinnikkyydellä kypsytetty tumma lager on täynnä vivahteita ja vahvuutta suoraan Lapin laajoilta ja kesyttämättömiltä erämailta!
Kero Ale, 4,5% Puuttoman tunturinlaen mukaan nimetty Kero on persoonallinen brittiläistyylinen ale. Helposti
juotava Kero on kerännyt runsaasti kehuja.
Hippu Golden Pilsner 4,3% Raikas ja helposti juotava pilsneri. Hipun mallasrunko, kevyt hedelmällisyys ja
vivahteikas humalointi takaavat tasapainoisen makuelämyksen.
Hanki Spring Bock, 6% Hanki on nimensä mukaisesti kova ulkokuoreltaan mutta pehmeä sisältä.
Riski Amber Lager 6,5% Roteva Riski on Lapin Amber Lagerin vahva ja voimakas maltaisen maukas isoveli.
Varma valinta vahvojen lagerien ystävälle. Uskallatko ottaa Riskin?
Tähkä Vehnäolut 3,5% Vaalean oljen värinen, aavistuksen hapan mutta pirteän hedelmäinen suodattamaton vehnäolut.
Saana Lapland Pale Ale 5.5% Samettinen Saana LPA on upean pehmeä lappilainen pale ale, jossa on
käytetty mausteena katajaa ja keskiyön aurinkoa. Kauniista syvän mahonkisesta väristään huolimatta kevyttä
ja raikasta juotavaa.
Waskooli Dark Lager 5% Todella tumma Juhlaolut Lapin kullankaivamisen 150-vuotisen historian kunniaksi. Maussa vahvaa ja tummanpuhuvaa jykevyyttä savun häivähdyksellä. Valmistettu Tankavaara Gold
Villagelle.
Hölmö IPA 5.4% Raikas ja helposti lähestyttävä vaalea IPA. Porttiolut ihmeelliseen IPA maailmaan! Valmistettu Levin Hullu Poron Pub Hölmölälle. Sanomalehti Keskisuomalaisen valinta Heinäkuun 2018 olueksi!
Loimu Savulager 5,5% Kiireettömälle kulkijalle Loimu avaa sisäänsä piilottaman loimottavan erätulen tunnelman ja miellyttävän pehmeän savuisuuden. Helposti nautittava lager kairan kävijöille!

KALEVA BREWING COMPANY

Kaleva Brewing Company on valmistanut laadukasta käsityöolutta Tampereen
Kalevassa syksystä 2016 ja on parhaillaan kokoluokaltaan noin 40 000 tuotetun
vuosilitran vauhdissa. Alkutaipaleen oluet ovat päätyneet lähinnä Tampereen
ravintoloihin. Myös lukuisia asiakkaalle räätälöityjä mittatilausoluita on jo vyöllä.
Huhtikuussa 2018 ensimmäiset pullot nähtiin viimein myös kauppojen hyllyllä.Vuonna 2018 Kalevan poikien
toiveissa on myös maltillinen kapasiteetin nosto sekä tölkittämisen aloittaminen.Keittopäivän höyryt siis nousevat Kalevan taivaalle jatkossa vielä hieman tiuhemmin! Kippis!
Tuotteet:
HUOM! Muutokset ovat mahdollisia
Solar Sheriff APA, 5,0% Solar Sheriff on kuin kesäauringon kultainen säde. Sheriffin kyydissä pääset raikkaan hedelmäiselle seikkailulle heti ensipuraisusta lähtien. Vauhti ei hyydy illan hämärtyessäkään.
Mellow Fellow Milk Stout, 5,5% Mellow Fellow on väriltään tumma, rennon letkeä seuralainen leppoisaan
nautiskeluun. Olemukseltaan pehmeä, pyöreä ja paahteinen. Mallaspohjassa kymmenesosa kauraa ja samettisuus on saatu aikaan laktoosin avulla. Mellow Fellow hipoo tyyliltään Oatmeal Stoutin ja Milk Stoutin rajoja.
Redhead Red Ale, 5,0% Redhead on väriltään syvän kuparinen, maltainen ja hedelmäinen olut,
joka kulkee irlantilaisten pehmeiden ja helposti lähestyttävien red alejen viitoittamaa tietä.
Mösjöö Lager, 5.0% Kahden humalan Mösjöö on punertava, suodattamaton lager-olut. Tasapainoinen maltaisuus ja raikas mausteisuus antavat oluelle viiksekkään vilkkusilmäisen herrasmiehen luonteen.
Mister Brownie American Brown Ale, 5.7% Väriltään tumman ruskea ryhdikäs herkku. Inspiraationa on
toiminut makeaan elämään tottunut Amerikan serkku. Olemuksessa maistuu karamellisuus ja kahvin paahteisuus.

HAILUODON PANIMO

Pilsneri 5,1%
Hailuodon Panimon Pilsneri on luomua, vaalea, pastöroimaton, lisäaineeton ja suodattamaton täysmallasolut. Humaloinnissa on käytetty sekä perinteisiä että moderneja
saksalaisia lajikkeita. Pantu decoction mashing -menetelmällä eli keittomäskäämällä, joka on perinteinen tapa
panna pilsner-olutta.
Spezial 5,3% Spezial on vanha oluttyyli Baden Würtembergin alueelta. Tätä lagerolutta on pantu erityisiin
tilaisuuksiin ja sen vuoksi siinä on kaikkea vähän enemmän: maltaita, väriä, humalaa ja alkoholia. Yhtä asiaa
meidän Speziaalissa on tosin vähemmän: gluteenia. Tämä maukas olut on erittäin vähägluteeninen (46mg/kg).
Tarri Pilsneri 5% Vanha tsekkiläinen keittomäskäysmenetelmä tuo Hailuodon veden parhaat piirteet esiin.
Pehmeän viljainen keitos on ryyditetty baijerilaisilla aromihumaloilla. Tämä tasapainoisesti katkeroitu olut on
saanut nimensä hailuotolaisten vanhojen mäntyjen, tarrien mukaan.
Altbier 4,3% Tumman kuparin värinen Westfalenin ja Düsseldorffin historialliselta alueelta lähtöisin oleva
klassinen saksalainen pintahiivaolut.Hailuotolainen Alt seuraa saksalaista altbier perinnettä yhdistäen pintahiivaoluen luonteen ja pohjahiiva lagerin tyylin joka antaa oluelle puhtaamman maun verrattuna brittiläisiin
ale-oluisiin. Maltillinen maku ja klassinen saksalainen aromihumalointi tekee tästä oluesta elegantin ja
maukkaan. Oluella on pitkä historia ja se oli laajasti levinnyt ympäri Saksaa ennen kuin pohjahiivalla käytetyt
lager-oluet näkivät päivänvalon.
Syysvehnä 4,1% (syksy) Syksyn raikkaus huokuu tummahkon vehnäoluen maussa ja värissä. Miedosti
katkeroitu saksalaistyylinen vehnäolut, jossa korkea hiilihappoisuus ja verraten maltainen makeus. Hiivakanta
antaa oluelle monitahoisen makumaailman josta löytyy banaania ja neilikkaa.
Pellonmaito 3,2% (kevät-kesä) Hailuodossa peltotöissä nautittua olutta on kutsuttu aikoinaan pellonmaidoksi. Pintahiivalla käytetty, neljästä suomalaisesta viljasta ja maltaasta mäskätty sekä saksalaisilla humalilla
kiehautettu olut. Mieto alkoholipitoisuus ja rikas maku tekevät tästä erinomaisen janojuoman.
Gose 4,3% Gose on pohjois-saksalainen korianterin siemenillä sekä merisuolalla maustettu vehnäolut jonka
juuret ovat syvällä Goslarin ja Leipzigin alueen perinteissä. Hailuotolainen Gose on raikas, tasapainoinen ja
helposti juotava olut. Maistuu todellaki tiuka jumpa jälkee.
Hailuoto Weisse 4,5% (kesä) Kevyesti humaloitu kesäinen janojuoma! Olut perustuu vanhaan perinteiseen
saksalaiseen hapanolueeseen, Berliner Weisseen. Hailuoto Weisse on hapanolut joka voidaan nauttia esimerkiksi mustikkasiirapin kanssa (n. 3 cl siirappia/5 dl olutta). Olut on käytetty maltaan pinnalla luontaisesti elävän
maitohappobakteerin ja hiivan kanssa

PANIMO HIISI

Hattara Passion-Session IPA 4,4% Utuisen passiohedelmäinen, ihanan kesäinen sessio-IPA..!
Kyyttö Milk Stout 5,3% Pehmeän lempeä, kahvipaahteinen, lakritsijuurella maustettu Milk
Stout!
A Pretty Awesome Cordiale 5,5% UUSI TUOTE: Kierrätystä! Keräsimme paikallisista ravintoloista ylijäämäsitrukset, joista tehtiin Cordial - mikä sitten lisättiin olueen. Tuloksena Sitruksisen pirtsakka Sour Ale!
Otus Vulgaris IPA 6,2% UUSI TUOTE: Rukiisen mausteinen, mutta ah niin hedelmäinen ja uusi NEIPA!
Mitä Humalan Jälkeen? 6,66% UUSI TUOTE: Kuusenkerkällä ja variksenmarjalla ryyditetty Sour Ale, Hiisin
eränumero 666..!
DONUT ISLAND
Andrea Sour Cherry Berliner Weisse 4,2% Syvän punertava, hapankirsikoilla maustettu Berliner Weisse. Suomen Paras Hapanolut 2017!
I Hop It’s Not A Problem #3 NEIPA 6,2% Trooppishedelmäinen, samea ja moderni New England IPA!
Ich Bin Ein Berner Grapefruit Gose 5,0% Greipinkuorilla maustettu, kevyen hapan, hennon mineraalinen
ja raikas Gose..!

YLIKYLÄ
Aino 4,9% Inspiraationa Australian oma perinne-ale, Australian Sparkling Ale
Coopersilta. Helppo juotavuus, joka sopii lämpimään ilmanalaan. Maltaisuus on
viljainen tai leipämäinen, ei karamellinen. Ei hyökkäävä. Esterit, maltaisuus ja katkerot keskimääräisellä tasolla
ja hyvin tasapainossa. Ainossa mallaspohjana ovat Pilsner- ja Pale Ale -maltaat. Erikoismaltaina käytetään
Cara Pale- ja Cookie-maltaita. Humalina käytetään katkerohumalia. Myöhemmät lisäykset tehdään Simcoella
ja Challengerilla.
Väinö 5,9% Väinö on Strong Bitter tai Extra Special Bitter. Väinössä mallasrunkona on Pale Ale- ja vehnämallas. Rungon vahvistamiseksi Väinössä käytetään lisäksi kohtuullisen paljon muita maltaita kuten Münich- ja
karamellimaltaat. katkerohumalina englantilaistyyppiset humalat, ja aromihumalina Goldingsia. Painotus on
selvästi katkerohumalissa. Kuivahumalointia käytetään vain cask-versioissa.
Louhi 5,0% British Brown Ale. Louhen mallaspohjana ovat Pale Ale -mallas. Lisänä käytetään Red Ale-,
Cookie-, Chocolate- ja karamellimaltaita. Katkeruuden tuo peruskatkerohumalat. Keiton loppupuolella lisätään
hieman aromihumalaa esimerkiksi Auroraa.
Kullervo 4,6% Kullervo on Kölsch-tyylinen olut.Kullervon mallasrungossa on Pilsner- ja Pale Ale -maltaita,
lisänä vehnää ja Münich-mallasta. Humalina Kullervossa käytetään saksalaisia humalia esimerkiksi Spalt
Selectiä.
Rautakoura 5,0% Tyyli lähimpänä Schwarzbieriä, jonka maku on paahtomaltainen mutta pehmeä. Rautakouran mallaspohja on Pilsner-, Pale Ale- ja Münich-maltaat, lisänä hieman Chocolate- ja karamellimaltaita.
Humalina neutraalit katkerohumalat. Aromihumalana käytetään hieman Spalt Selectiä. Rautakoura on tyylistä
poiketen siis ale eli käytetty neutraalilla ale-hiivalla pyrkien minimoimaan esterisyyden.
Pellervo 5,2% Pellervo Belgian Pale Ale on maltainen, jossain määrin hedelmäinen, helposti juotava.
Makuprofiili on selvästi vähemmän aggressiivinen kuin belgioluissa yleensä. Mallasrunkona Pale Ale, lisänä
käytetään karamellimallasta. Värin ja rungon säätöön käytetään tummempia kuten Münich- ja Red Alea. Humalina saksalaistyyppiset lajikkeet kuten Spalt Select.
Ilmari Real Ale 4,2% Ilmari Pale Ale on vaalea kohtuumaltainen humalaflavoria esiintuova. Brittityylinen ja
siten alhainen alkoholipitoisuus. Vähemmän humaloitu kuin amerikan Pale Alet. Ilmari Pale Alessa mallaspohjana on Pale Ale. Erikoismaltaina käytetään vaaleampia maltaita kuten Cara Pale-, Vienna-, Münich- ja
vehnämaltaita. Humalina käytetään brittityylisiä maanläheisiä katkerohumalia ja kuivahumalointiin Cascade.

