LAMMIN SAHTI -Suomen vanhin pienpanimoLammin Sahti 7,5%. Aito perinteinen sahti
Siideri 4,7%. Aito omenasiideri tuoreomenoista.
Fillari 2,2%. Kevyt sitruunainen olut
Naakka 7,0% Vahva ale

STALLHAGEN

Lemon Ale 4,7% kesäkauden raikastus, jossa mm. limetinlehteä ja
sitruunaruohoa.
Historic Beer 1843 4,7% maailman vanhimman, Ahvenanmaan
saaristosta löydetyn olun uudestisyntymä.
Baltic Porter 7,0% panimomme vanhimpia oluita, jossa raikas ja täyteläinen maku. Valittiin vuonna 2016
Suomen Paras Olut-kilpailussa voittajaksi ”Tumma Lager” sarjassa!
Wildflower 5,0% pale ale, jossa ripaus ahvenanmaalaista hunajaa; uutuus panimolta!
Fishbait Pils 5,5% brittihumalilla tehty pils, jossa rapsakka katkero!
Summer Honey 5,0% panimon suosituin olut: vaalea lager, jolle pieni määrä ahvenanmaalaista hunajaa
antaa pyöreyttä muttei makeutta.
Original 4,5% vaalea ja puhtaan raikas lager, parasta hellesäällä!
Delikat 4,7% tumma, mutta kevyt lager; hieman enemmän mallasta ja katkeroa kuin vaaleassa Originalissa.
Raspberry Stout 6,0% aidolla vadelmalla maustettu salmiakkinen stout.

COOLHEAD BREW

Juiciness New England Pale Ale 5.5% - Hazy & Juicy Pale Ale w/ Citra & Mosaic
Mango Chili Gose 4% - Sour Ale w/ Mango, Habanero & Rock Salt
Lumberjack Juice 5.5% - Forest Inspired Sour Ale w/ Spruce & Juniper
Deep Double Raspberry 6% - Double Fruited Raspberry Imperial Gose
DDH Sticker Can 6.5% - Turku based Orava Brewing collaboration DDH NEIPA
DDH Over the Galaxies V2.0 7.0% - DDH NEIPA w/ Galaxy & Vic Secret hops
DDH Snow Invites 8.5% - Finnish x Norway collaboration DDH DIPA
Forbidden Dessert 10% - Imperial Stout w/ Cocoa Nibs & Tonka Beans

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!
Inki Ginger Pale Ale 5,7% GLUTEENITON: Raikkaan inkiväärinen ja rapsakka suosikki..!
Otus Vulgaris IPA 6,2% UUSI TUOTE: Rukiisen mausteinen, mutta ah niin hedelmäinen ja uusi NEIPA!
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!
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..!

KAKOLA BREWING COMPANY

Kakola Brewing Company on kolmen kaveruksen perustama naapurustopanimo Turusta. Panimo on aloittanut toimintansa Kakolan vankilan vanhassa
suurkeittiössä alkuvuodesta 2018.
Kakola Brewing Company haluaa rikastuttaa Turun kaupunkikulttuuria ja tarjota ihmisille moderneja tulkintoja klassikko-oluista sekä tuoreista tuttavuuksista. Vakiovalikoima koostuu lanseerausvaiheessa neljästä oluesta, jonka
lisäksi tullaan valmistamaan kokeilevampia pienen erän sesonkioluita. Ensimmäiset sesonkioluet esitellään
kesän 2018 festareilla.
LAUHA Imperial Stout 9,0% - UUTUUS Lauha on paahteisen pyöreä Imperial Stout, jonka tuhtia olemusta
virkistää runsas humalointi. Turvaistuin
KASSIS Sour Ale 5,0% - UUTUUS Kassis on paikallisen Mäki-Heikkilän tilan mustaherukoilla maustettu
ryhdikäs hapanolut. Mummonmehu
VAUTSI Sour Ale 3,5% Vautsi on valloittavan kirpeä hapanolut, joka saa vauhtinsa aidoista vadelmista.
Marjahurmuri
HURLUM Helles Lager 4,5% Hurlum on raikkaasti humaloitu luottolager, jonka maltaista runkoa kannattelevat kepeät katkerot. Janonsammuttaja
RIEMU Pale Ale 5,0% Riemu on tasapainoisen maltainen Pale Ale täynnä männyn ja sitruksen aromeja.
Ajaton moniottelija
RIVIERA India Pale Ale 6,5% Riviera on pehmeän trooppinen IPA leikittelevillä katkeroilla. Jokapäiväinen
lomalento

PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO

Olemme tamperelainen kansainvälisestikin useasti palkittu pienpanimo joka on
kasvanut vauhdilla vuodesta 2013 eteenpäin, juhlimme siis panemisen viisivuotistaivalta. Omistajia panimollamme on jo lähes 3000. Vuonna 2014 valmistimme
olutta noin 50 000 litraa, vuonna 2017 rikoimme 500 000 litran rajapyykin. Olemme
laajentaneet tuotantotilojamme ja uusineet laitteistoamme niin, että merkittävä kasvu on edelleen mahdollista ja hyvin todennäköistä myös vuonna 2018, ainakin alkuvuosi on osoittanut huimaa
kasvua.
Kauppaipa 4,7% Gluteeniton, vaalea, raikas ja hedelmäinen pintahiivaolut, jossa mukana häivähdys Amerikkaa.
Cloudberry saison 5% Pohjoisen hillalla viimeistelty marjainen, hieman pippurinen, hapan, raikas saison-olut. Entistäkin maukkaampana aidoilla prosenteilla.
American IPA 5,2% American IPA on raikas, hedelmäinen ja amerikkalaisittain humaloitu suodattamaton
pintahiivaolut. Entistäkin maukkaampana aidoilla prosenteilla.
Mosaic lager 4,7% World´s best seasonal lager 2017 (World beer awards) voittaja muokattuna maltaisemmaksi elokuun erikoiserässä, aavistuksen makeampana kuin yleensä. Saatavilla vain rajattu erä.
Putin Blind Empire Mosaic Saison 5% (UUSI, rajoitettu kertaerä) Mosaicilla hopgun-humaloitu marjasaison.
Papan Vanillastout 6,8% Vanillastout on paahteinen, kahvinen ja vaniljainen, pehmeä herkutteluolut.
Mukana luomuvaniljaa. Useita kotimaisia kilpailuita voittanut kestosuosikki.
Vahvaportteri 7,5% World´s best craft porter 2014 (Global Craft beer awards) Vahva kestosuosikki! Vahvaportterissa seikkaillaan paahteisen suklaan, kahvin, lakritsin, salmiakin ja miedon hedelmäisyyden maailmassa.
Black IPA 8,5% -World Beer Idol Gold medal 2017 Black IPA masinoi massiivisella paahdolla, mallaspohjalla
ja kokonaisuutta tukevalla runsaalla humaloinnilla. Vuoden olut 2018 Helsinki Beer Festival
Trump Dark Empire American Imperial Porter 9% (UUSI, rajoitettu kertaerä) Todellisen oikeilla amerikanhumalilla kuorrutettu ja massiivisen korkealla mallasmuurilla rakennettu iso portteri.
Tölkki:
Two Broken ribs -jäkälästout 8% Portugalilaisen Post Scriptum breweryn ja espanjalaisen In Peccatum
Craft Beerin kanssa tehty kollaboraatio-olut. Stoutin maustamiseen on käytetty jäkälää. Tehty vain kertaerä.
Pullo:
Cherry 4,5% kirsikkasiideri. Kuivakka ja happamahko, mutta hurmaava kirsikkainen makusiideri. (Gluteeniton.)

FISKARSIN PANIMO
Hoppy Cidré 5,5% kevyesti humaloitu luomuomenamehusta valmistettu ja oluthiivalla
sekä brettalla käytetty maalaissiideri, UUTUUS! Osa farmhouse sarjaamme.
TammiTsaari – oak barrel aged imperial stout 9,2% tammitynnyreissä kypsytetty
tumma maukas monitahoinen imperial stout. UUTUUS!
Vermillion – Saison de Rouge 5,2% punertava hiukan maltaisempi saison. UUTUUS! Osa farmhouse sarjaamme.
Kaffe Stout 5,5% kahvilla maustettu ja laktoosilla makeutettu pehmeä stout. Kaffe
Stout voitti kultaa Lyonin olutkilpailussa 2017.
Simon Says Yarrow Grisette 3,5% siankärsämön kukilla kevyesti aromisoitu kevyt saison tyylinen grisette.
Vaalea, raikas ja kevyt. UUTUUS! Osa farmhouse sarjaamme.
Kesäkolli 4,2% tuoreella inkiväärillä maustettu vaalea kevyt virkistävä vehnäolut.
Musta Valssi 5,5% tumma paahteinen ja kuiva lager, jossa Saazer humalan puraisua myös. Resepti on
suunniteltu yhdessä Mathildedalin Kyläpanimon kanssa, eli kyseessä kollaboraatio.
Katkera Nunna 3,5% karpalolla kirpeytetty gose. Kevyt, vaalea olut, jossa hiukan myös suolaa jälkimaussa.
Erittäin hyvä, virkistävä ja palauttava kesäolut.
Hilpeä Troikka 8,3% Imperial Pils, eli pohjahiivalla käytetty hedelmäinen lager. UUTUUS!
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.

TOP FUEL BEER COMPANY
Kysy tuotteistamme tiskiltä!

PANIMO KIISKI

2017 toimintansa aloittanut Panimo Kiiski Oy Mäntsälästä valmistaa laadukkaita käsityöläisoluita mottonsa mukaisesti ”Maltaat edellä”. Kaikki oluemme ovat suodattamattomia,
lisäaineettomia sekä pastöroimattomia.
Kapina Apa 5,5%, Punertava, helposti lähestyttävä ja maltillisesti jenkkihumaloitu Pale Ale.
Majakka Ale 5,5%, Maltainen ja raikas, kuparinruskea, Vienna-mallaspohjainen Ale.
Maininki Savuporter 7,5%, Tumman punertava, pehmeän savuinen ja paahteinen Baltic
Porter.
Vastaranta Savulager 5,5%, Voimakkaan savuinen, mutta pehmeä Vaalea Lager.
Vaahtopää Vehnäolut 5,5%, Saksalaistyylinen Hefeweizen on vaalea, raikas ja virkistävä vehnäolut.

VAKKA-SUOMEN PANIMO

Prykmestar American Lager 3,5 %, Pullo. Amerikkalaisilla humalilla reilusti humaloitu
rapsakka lager.
Enemmän makua vähemmän alkoholia.
Prykmestar LuomuPils 5,2 % Hana. luomumaltaasta ja –humalasta valmistettu vaalea
täysmallasolut,
SUOMEN PARAS VAHVA LAGER 2011 ja 2013. LUOMU ja GLUTEENITON
Prykmestar WehnäBock 6,2 % Hana. tumma, suodattamaton vehnäolut SUOMEN
PARAS OLUT 2012, SUOMEN PARAS VEHNÄOLUT 2013, 2016
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 Vehnä 4,5% Hana. Saksalaistyylinen suodattamaton Vehnäolut
Prykmestar Pils 4,5% Hana. Gluteeniton perus pilssi.
Prykmestar Savu 5,5% Hana. Tuhdisti savuinen saksalaisilla savumaltailla tehty savulager.
Prykmestar Ahomansikka-Raparperi 4,5 % Hana. maustettu kuiva omenasiideri. Kuivempi kuin Britti
siiderit!
Prykmestar Mustikka Lonkero 5,5% Hana. Mustikka mehu joka on höystetty Maailman pohjoisimman
tislaamon pohjoisen marjoilla maustetulla ginillä.
Kova Tee 5,5 % Hana. ”Perus annos kerrallaan” -Kaarle Viikate- Ginillä höystetty Jäätee!
Kova Omena 5,5 % Pullo. Hedelmäinen omena mehu joka on maustettu ginillä.
Kaffeplörö 5,5 % Pullo. Kahvia ja viinaa!
Prykmestar Sitruuna-Inkivääri Jäätee 0,0% Pullo. Raikkaan sitruunaisen kesäjuoman ystäville! Aitoja
makujaan antavat inkivääri, sitruuna ja sitruunaruoho. Aistikas alkoholiton.
Prykmestar Vihreä Jäätee 0,0% Pullo. Freesi, vihreä jäätee virkistää! Säväyttävät, luonnolliset maut:
sitruunaruoho, kiivi, vadelma, granaattiomena ja pitahaya eli lohikäärmehedelmä. Virkeä prosentiton
Prykmestar Mansikka Jäätee 0,0% Pullo. Kylmä uutettu musta tee jossa uuttamisen mukana mansikan
paloja ja mansikan lehtiä! Kesän raikas alkoholiton herkku!

ISO-KALLAN PANIMO
Blonde 5.9% Savolaisten maallikkojen panema vaalea ja hedelmäinen belgi ale
Mestari Stout 6% Tumma ja paahteinen jenkkistout
Cardinal IPA 6.6% Belgihiivalla duunattu hedelmäinen IPA
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
Lakkaa Juomasta 7.3% vai juomaa lakasta. Lakalla maustettua saisonia

MALLASKOSKI

Baltic Porter Itämeren alueen klassinen lagerportteri
India Pale Lager 5,2% Denali- lajikkeella aromihumaloitu raikas ja maukas lager
Imperial Pine Cone Saison 7,2% Chinook-lajikkeella aromihumaloitu Saison,
keitossa mukana tuoreita männynkäpyjä Seinäjoen alpeilta Jouppilanvuorelta
True Weizen 6,0% Mallaskosken oma kesävehnä, klassikko jo vuodesta 1999.
Mallaskoski Pils 5,0% raikas ja tasapainoinen Pils
Nemesis I 11,4% Black Imperial Rye kypsytettynä 4kk Henri Mounier- konjakkitynnyreissä
Blueberry Sour 5,5% Collabo legendaarisen Maistilan panimon kanssa. Suomalaista mustikkaa ja reilusti
happamuutta.
Pullot/Tölkit:
Vihta Lager 3,8% Yhdessä Sauna from Finlandin kanssa kehitetty kevyt, maistuva saunaolut. Keitossa koivun mahlaa ja koivunlehtiä
Rainy Summer 4,7%- Mosaic- aromihumaloitu kesäinen lager, 20% vehnämallasta
True Bock 6,5% tumma ja täyteläinen Bock paksulla mallaspohjalla
Liberation Lager 5,2% Alkoholillain vapautumisen kunniaksi tehty Amarillo-lajikkeella
aromihumaloitu lager
High Hopes Pale Ale 5,2% Citralla aromihumaloitu maukas pale ale
Harald 4,7% Viikinkiravintola Haraldin nimikko-olut, hunajalla maustettu lager
So Last Saison 5,8% tumma Saison, collabo Põhjalan kanssa, legendaarisen Fantôme-panimon hiivakanta

TAKATALO & TOMPURI BREWERY

Kymenlaaksossa, Virolahdella Ravijärven kylässä sijaitseva pienpanimo. Panimossa Kaski-olutta panevat maanviljelijät Mikko Suur-Uski ja Juha Kokkala. Oluessa käytettävät mallasohra, kaura ja vesi
tulevat isäntien omilta tiloilta. Laadukkaasta ja korkealuokkaisesta raaka-aineista pantu olut on makumatka
esi-isien juurille. Aina on pantu!
KASKI Kylmäsavulager, 5,0% Oluessa käytettävät maltaat ja vesi tulevat omilta tiloilta. Maltaat kylmäsavustetaan itse tervalepällä ja katajalla. Savun balanssi ja savuaromi oluessa on kohdallaan. Olut valittiin
Suomen parhaaksi vaaleaksi lageriksi 2017.
KASKI Pils, 5,0% Oluessa on hieno liukuva pitkä humalointi sekä puhtaus, jossa kaikki katkeron elementit
ovat kohdillaan. Virolahtelainen mallas ja vesi ovat liitossa Tsekkiläisen Saaz humalan kanssa.
KASKI Ruislager, 5,0% Oluessa on hieno rukiin maltainen maku ja punertava sävy. Tasapainoisuuden ja
raikkauden tähän olueeseen tuo Polaris humala. Ruis miehen tiellä pitää!
KASKI Tuplahumala Pils, 5,5% Varma kesän janonsammuttaja. Pils jossa katkero puraisee hienosti jättäen
samalla kuitenkin maltaisen suutuntuman. Usko tai älä - EBU 80.
KASKI Savubock, 6,5% Kylmäsavulagerin isoveli jossa meripihkan punertava väri. Makea maltainen ja hienostuneesti savuinen. Juotavuus on huipussaan. Sopii myös ruokapöytään.
KASKI Helles, 4,6% Pitkään kypsynyt pehmeä lagerolut.
KASKI Kesävehnä, 4,6% Kesän kevyt janonsammuttaja.

8-BIT BREWING

Helsinkiläinen pienpanimo, joka keskittyy helposti juotaviin ja raikkaisiin oluihin, joiden
inspiraationa on
videopelit ja nörttikulttuuri.
RAZIDENT EVIL 5,4% Raspberry Pils Täydellinen kesäolut, jossa raikkaaseen pilssipohjaan on lisätty 50 kiloa käsinpuristettua, tuoretta vadelmaa. Sopii erityisen hyvin myös
siiderinjuojille!
OCARINA OF LIME 6,1% Summer ale. Kevyt ja virkistävä kesäolut, jossa on 80 kiloa käsinpuristettuja limejä!
Suosituin festarioluemme.
EXOTIC ENGRAM 5,2% APA. American Pale Ale, jossa runsaasti herkullista Cascade -humalaa sekä belgialaista olutsokeria tuomassa hippusen makeutta loppumakuun.
UP UP DOWN DOWN 5,5% Session IPA. Helposti lähestyttävä IPA, jossa maltaat ja humalat ovat 50-50 -tasapainossa. Myös hyvä laagerinkorvike.

BRYGGERI
BRYGGERI KESÄVEHNÄ 3,9% Kesäisen raikas olutuutuus on kevyt, hennosti sitruunainen ja kirpeähkö mieto vehnäolut. Oluen suunnittelusta ja valmistuksesta vastanneet
Mathias Hüffner ja Mikko Salmi suosittelevat eksoottisen mausteista ja kevyen hedelmäistä
Kesävehnää sellaisenaan janojuomana nautittavaksi tai kevyiden kesäruokien kumppaniksi.
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 IPA 5,5% Kauniin mahongin värinen, tasapainoisen maltainen sekä hedelmäisen ja havumaisen aromikas arki-IPA, jonka pehmeä maku kestää runsasmakuisten
ruokien seuran.
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 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.
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 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 SOFIA IMPERIAL STOUT 9,0% Yön musta olut, jonka kruununa on kaunis beige vaahto. Aromiltaan paahtuneen maltainen ja kahvimainen. Öljymäisen rakenteen takaa löytyy paahtunut ja lämmittävä
maku. Jälkimaku on yhdistelmä marjaisaa hapokkuutta ja pyöreää maltaisuutta. Brittiläisestä olutperinteestä
ammentava imperial stout ilman kikkailua.
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.

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 Ruisolut 5,5 % 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 Single Hop 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 Kultapukki 4,5% (gluten-free) Lager-olut. Maltaisuus ja katkero ovat täydellisessä tasapainossa
ja olut on helppo nauttia. GLUTEENITON.
Bock’s Heller Bock 6,5% Voimakas maltaisuus, jota seuraa hunajan ja kuivahedelmän aromi. Tasapainoinen katkeroaromi ja lämmittävä jälkimaku.
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.
Bock’s Cider 4,6% Palkittu puolikuiva ja samea aito siideri. Helmeilevä ja täyteläinen luontaisen omenan
makuinen.
Bock’s Helmeilevä Omenaviini 8% (hard cider) Helmeilevä ja kirkas omenaviini. Täyteläinen kypsän
omenan maku. Kirpeä ja kuiva runko. Virkistävä hiilihappoisuus.

MALMGÅRD

Red Ale 5.5% Vahvasti aromihumaloitu punaruskea ale, havuisia ja pihkaisia aromeita männynoksista.
Dinkel 4,9% Suodattamaton, kullankeltainen spelttiolut. Tuoksussa hedelmäisyyttä ja lempeää maltaisuutta. Maussa pehmeää maltaisuutta sekä speltin tuomaa pähkinäisyyttä.
Emmer Pale Ale 5.0% Kesäisen hedelmäisesti humaloitu pale ale, jolle oman pellon emmer-vehnä antaa
erittäin pehmeän ja kevyen maltaisen rungon. Jälkimaussa tuntuu emmervehnän pehmeyttä sekä runsas ja
vivahteikas humalan katkeruus.
Golden Ale 5,5% Kullankeltainen, raikkaasti humaloitu ale, jolle valmistuksessa käytetty oman pellon vehnä
tuo kesäistä keveyttä. Hedelmäinen ja mausteinen tuoksu, pehmeän vehnäinen mallasrunko sekä miellyttävän
kuiva jälkimaku takaavat tasapainoisen ja vivahteikkaan makuelämyksen.
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.
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.

