LAMMIN SAHTI

Lammin Sahti 7,5%. Aito perinteinen sahti
OmenaSiideri 4,7%. Aito omenasiideri tuoreomenoista.
Pulu - Mansikkasiideri 4,7% Kuusamon mansikkatilan mansikkamehulla
maustettu siideri.
Naakka 7,0% Vahva ale

ISO-KALLAN PANIMO

Iso-Kallan Panimo on kuopiolainen 2013 perustettu panimo, jonka vuosikapasiteetti tällä
hetkellä on noin 100 000 litraa.
Pimeyden Morsian 8% kahvilla ja kaakaolla maustettu imperial stout yhteistyössä Turmion
Kätilöiden kanssa
Tuco 7% Tummahko, savuinen ja maltainen olut voitelee ikenet laulukuntoon
Angus Red Ale 5.5% Punertava, maltainen ja hyvin humaloitu olut joko hyvän lihan kyytipojaksi
tai ihan sellaisenaan
Jahti 5.8% Tumma ja rukiinen reilusti humaloitu olut
Oatmeal Stout 5.4% Tumma, paahteinen mutta pehmeä olut kaikille kaurapuuron ystäville
Groteski 3.7% 100% vehnäolut, 100% savuolut, silti erittäin suunmukainen ja raikas
janonsammuttaja kesähelteille
Blonde 5.5% Vaalea hedelmäinen ja raikas belgiale
Mocking Bird Long Drink 5% Aidoista mansikoista väännetty raikas kesäinen janojuoma

VAKKA-SUOMEN PANIMO
Savukataja 9,0% Katajalla maustettu tumma savuolut. Vuoden olut 2009
SKX 10 % Laproigh viskitynnyrissä 3kk kypsytetty Savukataja olut.
Vain 1 keg tapahtumassa.
Suvi 4,5% Koivunlehdillä maustettu vaalea lager. Tältä suomen kesämaistuu!
LuomuPils 5,2% Luomu ja Gluteeniton täysmallas olut. Heleä nautinto.
Suklaakahvi 5,0% Aidolla sukalisella kahvilla maustettu vaalea lager. Raikas juoma jossa kahvin ja suklaan
aromit tulevat herkullisesti esille.
Inkvääriolut 4,5% Kesään sopiva inkiväärillä maustettu pils. Aito inkivääri OLUT!
Pekoni 4,5% Aidolla HK:n amerikan pekonilla maustettu tummahko savulager.
Porter 7,5% Täyteläisen juotava klassinen Baltic porter!
Wehnä Bock 6,2% Täyteläinen hieman sitruksinen tummahko vahvempi vehnäolut. Suomen paras Olut 2012
ja Suomen Paras vehnäolut 2013 ja 2016
HunajaBock 6,6% Aidolla Hunajalla maustettu kevyen raikas Bock.
Nokkonen 5,2% Aidolla nokkosella maustettu raikas pils. Kesä juomaa parhaimmillaan.
Ahomasikka -Raparperi siideri 4,5% Ahomansikalla ja Raparperilla maustettu KUIVA omenasiideri.
Mustikka Lonkero 5,5% 100% Kotimaista mustikka mehua, joka on laimennettu maailman pohjoisimman
tislaamon arktisilla marjoilla maustetulla Ginillä.
Hipiscus 5,0% Hipiscuksen kukkaista makua kimaltelevassa muodossa.
Mansikka Jäätee 0,0% Kylmäuutettu mustatee, jossa mukana mansikan palat ja lehdet
Sitruuna-Inkivääri jäätee 0,0% Kylmäuutettu mustatee, johon lisätty sitruuna mehu ja inkivääri.

WAAHTO BREWERY

Me Waahto Breweryllä uskomme Ale maailmaan ja siihen, että rehdillä savolaisella huumorilla,
käsityöllä ja ammattitaidolla saadaan tuotettua ainutlaatuisen hienoja ja puhtaita suodattamattomia oluita. Keskitymme hyvien, laadukkaiden oluiden tekemiseen. Olemme nuori ja kunnianhimoinen panimo, joka ottaa kuitenkin rennosti eikä lähde hoppuilemaan minkään asian suhteen
(olemmehan savolainen panimo!). Hiljaa hyvä tulee -sanonta kuvaa toimintaamme erinomaisesti; annamme oluiden kypsyä rauhassa jopa kuukausia, ennen kuin niitä päästetään markkinoille. Laadun
varmistaminen ja asiakastyytyväisyys on meille sydänasia.
Blondi Ale 4,5% Makean maltainen, pyöreä runkoinen, tasapainoinen lagerin korvike.
Citra 4,6% Kevyt, kuivahko, raikas, sitrusmainen, käytetty vain Citra -humalaa.
Golden Ale 4,9% Aavistus hunajaista makeutta, kevyt ja hyvä pilsnerin korvike.
Amber Ale 5,0% Kevyen paahteinen, karamellin makeahko, aavistuksen hedelmäinen.
APA 5,1% Pistävän kuivan kirpsakka, mandariinin hedelmäinen aromi.
Wehnä / Kristallweizen 5,2% Silkkisen pehmeä, herkullisen kevyt. Banaaninen.
Aavistus vaniljaa ja neilikkaa.
Red Ale 5,4% Punainen, tuhti runkoinen ja makean paahteinen. Irlantilaistyylinen, helposti juotava olut.
IPA 5,5% Puolikuiva, makean paahtuneen maltainen. Pyöreä, kukkainen, kirpeitä hedelmiä.
Saison 6,5% Hedelmäisen hapan, kuiva, sopivan hiilihappoinen, aavistuksen pippurinen.
Kahvi Stout 7,4% Tuore kahvi aromissa sekä maussa. Täyteläisen kuiva, pehmeä. Voitti hopeaa Lontoon
LBC:ssä 2019!.
Farmhouse Cider 5,0% Puolikuiva, kirpsakan raikas, tuore Granny Smith omena.

TAKATALO & TOMPURI BREWERY

Kymenlaaksossa, Virolahdella Ravijärven kylässä sijaitseva panimo.
KASKI olutsarjaa kantava nimi on syntynyt Takatalon ja Tompurin tiloilla jo
esi-isien aikaan, jolloin peltomaita tehtiin metsiä kaatamalla ja polttamalla viljelysmaiksi. Oluessa käytettävät
mallasohra, kaura ja vesi tulevat oluentekijöiden omilta tiloilta. Laadukkaasta ja korkealuokkaisesta raaka-aineista pantu olut on makumatka esi-isien juurille, jotka aikoinaan metsät pelloiksi kaskesivat. Aina on pantu.
Kaski Kylmäsavulager 5,0 % Vaalea olut, jossa on hurmaava ja kylmäävä savun makeus. Savun
balanssi ja savuaromi oluessa on kohdallaan. Tämä vaalea savuolut on ainut laatuaan ja todellinen
taidonnäyte kylmäsavustamisesta! Savupuina on käytetty tervaleppää ja katajaa. Olut valittiin
Suomen parhaaksi vaaleaksi lageriksi 2017.
Kaski Helles 4,6 % Kullankeltainen, aika kirkas. Tuoksu on puhdas ja raikas. Kevyesti viljaa ja
aavistus hunajaa löytyy myös. Maku on raikas ja kepeä. Todellinen janonsammuttaja. Mallas vetää
pääroolin tyylikkäästi, aavistus pehmeyttä löytyy. Lopussa pirteä ja kevyt jälkimaku, jossa katkero
hyvin hillittyä. Olut voitti hopeaa Helsinki Beer Festivaaleilla 04/2019 sarjassa vaaleat lagerit.
Kaski Vehnä 5,0 % Kevyesti utuinen, täyteläisen keltainen väriltään. Tuoksussa hedelmäisyyttä
banaani edellä, maltaisuutta pohjalla, aavistus neilikkaisuuttakin. Maku on erityisen raikas, puhdas
ja rungoltaan keskitäyteläinen. Jälkimaussa erottuu pieni vehnäoluisiin kuuluva mausteisuus.
Kaski Mustakaura 5,0 % Mahonginruskea ja melko kirkas ulkonäkö. Tuoksu on pehmeä, leveän
maltainen ja rouhean paahteinen. Maku on juurevan maltainen, ei liian makea vaan kevyesti
paahteinen. Pieni humalan puraisu kuivattaa jälkimaussa. Olut voitti pronssia Helsinki Beer
Festivaaleilla 04/2019 sarjassa tummat lagerit.
Kaski Tuplahumala Pils 5,5 % Tuplasti humaloitu rapsakka pils. Vastaleikatun ruohontuoksun
tekee saaz humala. Katkero puraisee hienosti jättäen samalla kuitenkin maltaisen suutuntuman.
Tuotekehitysvaiheessa tämä mainio olut sai lempinimen ”Ipantappaja-pils”. EBUT 80.
Kaski SavuBock 6,5 % Upea meripihkainen väri. Tuoksu on savuinen, yrttinen ja raikas. Maultaan
kuohkea, karamellisen pehmeä ja lempeän savuinen. Hieman hedelmäinen, raikas ja hyvin juotava
bock-olut. Katkero on taustavoimana, mutta juuri sopivan hillittynä. Olut voitti pronssia Helsinki
Beer Festivaaleilla 04/2019 sarjassa vahvat lagerit.

TORNION PANIMO JA TISLAAMO

Päevää Meri-Lapista! Meidän mielestämme olut on parasta, kun sen tekevät pienet ihmiset
suurella sydämellä. Ei oikoteitä, ei kikkailua. Tornion oluet edustavat lappilaista mutkattomuutta parhaimillaan: Raikasta ja helposti lähestyttävää. Toki saatama met joskus vähän hullutellakki ja vaikka heittää kilotolkula hillaa lonkerhoon!
Hanassa:
Kirsikka sour 5,5% UUTUUS! Leivonmäen Tommolan tilan makeat, käsinpoimitut kirsikat ovat pääosassa
tässä pienessä hapanoluterässä, jonka teimme yksinomaan kesän tapahtumiin. Maistahan tätä kirsikkaista ja
happaman kirpeää herkkua vielä, kun ehdit!
Hamppu Porter 6,5% UUTUUS! Muinainen viljelykasvi hamppu ihastuttaa ja vihastuttaa. Lisäsimme tähän
olueen reilusti Tyrnävän Linnunradan tilan paahdettuja hampunsiemeniä. Lopputuloksena on hennon pähkinäisen aromin rikastuttama, paahteinen portteri.
Hilla Cloudberry Longdrink 5,0% UUTUUS! Aito Lapin hilla ja käsityönä tislattu lappilainen Lójhtu-gin
yhdessä muodostavat ennenkokemattoman aromikkaan ja raikkaan elämyksen. Pullotettua Lapin taikaa.
Käytämme 100 g hillaa per litra juomaa!
NORTH Arctic Rye IPA 5,5% Punainen Nortti on raikas ja rukiinen Lapin IPA. Oranssinen, hiukan samea.
Sitruksinen ja yrttinen tuoksu, raikas trooppisen hedelmäinen humalointi ja rukiin mausteinen jälkikatkero.
NORTH Arctic NEIPA 5,5% Vihreä Nortti on vaalea ja greippinen Lapin IPA. Sitruksinen ja kukkainen tuoksu,
trooppista hedelmää, rapsakan greippinen jälkikatkero.
Arctic Vehnä 5,5%
Raikas ja kesäisen vaalea vehnäolut, johon arktista aromia tuo ripaus katajanmarjaa.
Original Lapland Lager 5,2% Klassikko! Lapin kultamitalilager sellaisena kuin se tarkoitettiin. Pannaan
alkuperäisellä vuoden 1964 reseptillä sen kehittäneen panimomestarin Leo Andelinin johdolla. Rakkaudesta
tunturipuroihin.
Lapland Red Ale 5,2% (gluteeniton) Irlantilaistyylinen pehmeän maltainen ale, jonka reseptiikasta vastaa
ex-Guinness panimomestari James Huey. Suomen paras olut -kilpailun 3. sija vaaleat ja keskitummat
alet –sarjassa.
Pullot ja tölkit:
NORTH Arctic Lager 5,5% Sininen Nortti on Suomen paras vaalea lager 2018! Hedelmäisesti kuivahumaloitu, elämän katkeroima, raikas janonsammuttaja.
Arctic Pale Ale 5,5% Panimomme ensimmäinen olut, klassinen APA, joka pitää pintansa yhtenä suosituimmista. Aromikas trooppisten hedelmien tuoksu. Pehmeän maltaista runkoa täydentävät sitruksiset ja mangoiset aromit. Rapsakka, yrttinen jälkikatkero.
Lapland Pilsner 5,2% (gluteeniton) Tšekkiläisen David Mašan taidonnäyte. Lapin veden ja Saaz-humalien
raikkautta. Kepeän maltainen, aromikas ja ruohoisen rapsakka tšekkityylinen pilsner.

PANIMO HONKAVUORI
Äkäsen eukon hieno lagerolut 4,1% Helposti lähestyttävä suodattamaton vaalea
täysmallaslager, jonka kruunaa kevyehkö katkerohumalointi.
Carelian Blonde 5,5% Pehmeä ja hedelmäinen blonde ale, jossa häivähdys neilikkaa
ja sitrusta.
Emigrantti 7,7% Voimakkaasti humaloitu amerikkalaistyylinen strong ale, jossa runsas karamellimaltaisuus
tasapainottaa humalaisuutta.
Heili 6,6% Kansainvälisesti ja myös kotimaassa palkittu vehnäolut, jonka makumaailma on monivivahteinen
ja suutuntuma hieman sahtimainen.
Taiga 6,6% Miedosti humaloitu porter, jonka kevyt makeus tekee oluesta tasapainoisen makuelämyksen.
Inkeri 4,5% Miellyttävä ja tasapainoinen inkiväärivehnä, jossa vehnän hento makeus tasapainottaa inkiväärin
voimakasta makua.
Kapteeni Honkavuori 5,3% Vaalea ja humalainen lager, jossa myös runsas maltainen maku.
Double Doc Emeritus 8,5% British strong alen tyyppinen, mutta hieman vahvempi Carelian strong ale.
Maussa maltaisuutta ja aromissa mm. kuivattua hedelmää

RPS BREWING

Rock Paper Scissors Brewing CO. (rps brewing) on kuopiolainen vuonna 2017
panemisen aloittanut pienpanimo. Panimon juomavalikoima laajentui keväällä 2019
lonkeroihin, joita on kolmea eri laatua.
Hanassa:
An Allday, Everyday Lager 4,7% raikas ja moderni lager. käytimme loral-humalaa antamaan lagerille sen
upean maun. Suomen paras olut 2018 3. sija (vaalea lager-sarja)
Indie Pale Ale 5,4% verigreipillä ja appelsiinin kuorella maustettu ipa. Suomen paras olut 2018 3. sija (marja-,hedelmä ja hapanoluet-sarja)
The Lizard Neipa 5,5% suomen paras olut sarjavoittaja (amerikkalaiset vaaleat ja keskitummat alet-sarjassa). Matalat katkerot mutta upeat aromit reilusta humaloinnista.
Tropical State Of Mind Stout 5,0% passionhedelmän, agaven sekä oman paahtimomme coldbrew-kahvin
liitto. Upean monimuotoinen stout.
Dandelion Dreams Witbier 4,9% Uutuus Kesälle 2019! voikukalla sekä korianterilla maustettu belgityylin
witbier!takuuvarma janonsammuttaja!
Truth Or Dare: Concrete Juice 5,0% (Gin Long Drink)
Betoni-Mehumme. Greippiä ja verigreippiä. Pään pyörälle laittava tuoksu - pitkä jälkimaku ja täydellinen makeusaste.
Pullossa:
Truth Or Dare: Adult Smoothie 5,0% (Bilberry Gin Long Drink) aikuisten smoothie saa makunsa sekä
tuoksunsa suomalaisesta metsästä. .mustikka, lempimarjamme, maistuu pitkään.
Truth Or Dare: Ruthless Lemonade 5,0% (Hard Lemonade) katkeran makea hard lemonade.
Täydellinen balanssi bitteriä ja makeutta.

KIISKI

2017 toimintansa aloittanut Panimo Kiiski Oy Mäntsälästä valmistaa laadukkaita käsityöläisoluita mottonsa mukaisesti ”Maltaat edellä”. Valmistamme oluemme kevyesti humaloituna
mallaspohjaa kunnioittaen, jolloin puhtaat ja maltaiset maut korostuvat. Kaikki oluemme ovat
suodattamattomia, lisäaineettomia sekä pastöroimattomia täysmallasoluita. Tiskillämme on
lasinhuuhtelumahdollisuus.
Kapina Apa 5,5%, Kapina on perinteinen (Old School) APA, jossa humalaprofiili on pehmeän tasainen. Aloittelijan makuun helposti lähestyttävä, pehmeän täyteläinen ja suodattamaton täysmallas pintahiivaolut. Mainio
seurustelujuoma sekä makupari esimerkiksi burgerin kera.
Majakka Ale 5,5%, Maltainen ja raikas, kevyesti humaloitu, kuparinruskea, suodattamaton täysmallas
pintahiivaolut. Vienna- mallas luo oluelle makeuden ja pehmeyden, jota kevyt humalointi ei jätä varjoonsa.
Monipuolinen olut niin ruokapöytään kuin saunajuomaksi.
Maininki Savuporter 7,5%, Maltainen, täyteläinen, pehmeän savuinen ja paahteinen suodattamaton täysmallas pintahiivaolut. Tumman punertava Baltic Porter, jonka kevyt humalointi antaa maltaille mahdollisuuden
astua esiin koko kavalkadillaan. Sopii nautittavaksi sellaisenaan sekä hyvä ruokaolut esimerkiksi joulupöytään,
riistan kera tai vaikka jälkiruokajuomana tumman suklaan kera.
Vastaranta Savulager 5,5%, Helsinki Beer Festival 2018 kultaa ja Suomen Paras Olut 2018 kisassa
hopeaa voittanut vaalea lager, jossa savumaltaita ei ole säästelty. Savuoluiden ystäville todellinen herkku!
Suodattamaton kevyesti humaloitu täysmallas pohjahiivaolut. Sopii nautittavaksi sellaisenaan, sekä esimerkiksi grillatun lihan ja kalan kera.
Vaahtopää Vehnäolut 5,5%, Vaahtopää on saksalaistyylinen vaalea vehnäolut (Hefeweizen), joka on raikas
ja virkistävä kesäjuoma. Vaahtopää Vehnäolut on myös erinomainen ruokajuoma esimerkiksi kalan, salaattien
ja saksalaisten makkaroiden kera.
Kutuaika Tumma Lager 5,5%, Kutuaika on mahongin punainen, miedosti humaloitu ja makealla jälkimaulla
oleva tsekkityylinen tumma lager. Suodattamaton, lisäaineeton pastöroimaton täysmallas pohjahiivaolut. Maistuu sellaisenaan ja on myös erinomainen ruokajuoma.
Jäänmurtaja Stout 5,5%, Jäänmurtaja on musta, makea (laktoositon), paahteinen ja kevyen suklainen
Stout. Suodattamaton, pastöroimaton sekä lisäaineeton pintahiivaolut.

BRYGGERI HELSINKI
Hanassa:
TEST BREW #005 Lentewit 4,0% UUTUUS! Kevyt, vaalean utuinen ja mausteinen
vehnäolut. Oluen vaaleuden salaisuus on lattiamallastetuissa tšekkiläisissä kevätmaltaissa.
Lisäsimme mukaan mausteeksi thaimaalaisessa ruoanlaitossa suosittuja kafferilimen lehtiä,
perinteisten korianterin siementen ja pomeranssin kuoren lisäksi.
Bryggeri Bohemian Raspberry Gose 4,3% UUTUUS! Kauniin kirkkaanpunainen ja mehumaisen marjaisen tuoksuinen hapanolut, jonka maku on jännittävän monimuotoinen yhdistelmä marjojen makeutta ja kirpeää
suolaisuutta. Moderni versio historiallisesta oluttyylistä toimii aterian aperitiivina tai nautiskeluoluena sellaisenaan.
Bryggeri Summer Ale 4,6% - SPO 2018 hopeamitalisti! kesäinen janon sammuttaja parhaimmasta päästä.
Uusiseelantilaiset humalat antavat oluelle upean hedelmäisyyden ja vehnän osuus mallaspohjassa tekee
mausta mukavasti rapean. Terassin ehdoton suosikkijuoma!
Bryggeri Helles 5,0% UUTUUS! Erittäin vaalea ja kevyesti humaloitu perinteisin menetelmin pantu olut.
Sen vaaleuden salaisuus on lattiamallastetussa tsekkiläisessä kevätohrassa. Maukas ja aromaattinen saksalainen Saphir-humala antaa oluelle hennon sitrushedelmäisen aromin. Puhtaista raaka-aineista taidolla
valmistettu lager sopii upeasti suomalaiseen ruokapöytään.
Bryggeri T-Time 5,5% Bryggeri T-Time jatkaa Bryggerin kokeiluja brittiläisten oluttyylien uustulkinnoista.
Pohjalla on perinteinen brittiale, jonka maltillinen humalointi ja maltaisuus saavat eksoottisia sävyjä tasokkaasta srilankalaisesta teelaadusta. Lopputulos on tumman ruskea ja pehmeän makuinen pubiolut, joka tuo
mieleen nuoruuden kielikoulun Hastingisissä ja vasemmanpuoleisen liikenteen Lontoossa
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 Premium Saison 6,8% Syvän meripihkan värinen, aromiltaan hennosti maltainen ja maultaan kevyesti mausteinen ja hapokas belgialaistyylinen olut, joka sopii mainiosti ruokapöytään monenlaisten annosten
kumppaniksi. Suositellaan tarjoiltavaksi hyvin viilennettynä.
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 Imperial Stout 9,0% - SBS 2018 hopeamitalisti! 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 Apple-Grape Cider 5,2% Panimon kausituote on kesällä 2019 omenamehusta ja rypälemehutiivisteestä valmistettu puolikuiva ja kupliva siideri, jonka maussa on hennosti viinimäistä makua. Luonteikas
kesäjuoma!
Pullotuotteet:
Bryggeri Kesäloma Pale Ale 4,5% Kullankeltainen ja raikkaan kesäinen pale ale, jonka maussa tuntuu
hunajaiset maltaat ja pyöreä hiilihappoisuus. Bryggeri Helsingin uutuus sammuttaa kaikkien käsityöoluiden
ystävien lomajanon kesällä 2019.
Bryggeri Ipa 5,5% Kauniin mahongin värinen, tasapainoisen maltainen sekä hedelmäisen ja havumaisen
aromikas arki-IPA, jonka pehmeä maku kestää runsasmakuisten ruokien seuran.
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 Dunkel 5,3% - HBF 2018 hopeamitalisti! 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 7Th Edition 7,8% - HBF 2019 kultamitalisti Vaalea, sitrusarominen
humalapommi, jonka mehukkaan rungon kruunaa huippulaadukkaat humalalajikkeet. Humalan sitruunaisuutta
korostaa kuivahumalointivaiheessa käytetty sitruunan kuori. Kuiva ja katkera jälkimaku kestää suussa pitkään.

PYYNIKIN BREWING COMPANY
Röd Berliner 3,8% Vadelmalla maustettu hapanvehnäolut berliiniläisellä twistillä.
Raikas ja kuivahko.
Mango Watermelon Milkshake IPA 4% Tyylilleen uskollinen laktosoitu milkshake ipa mangolla ja vesimeloonilla maustettuna, häivähdyksellä greippiä.
Pale gone nuts 4,8% (UUSI) Pähkinäinen, toffeinen, kukkainen, pyöreän
katkeroinen brittityylin pale ale.
Mosaic lager 4,7% World´s best seasonal lager 2017 (World beer awards) Pilsmaltaan tuoma kevyt viljaisuus ja mosaichumalan trooppinen, situruksinen ulottovuus luovat upean makumaailman
Ruislager 4,4% (UUSI) Rukiilla maustettu kuivahko ja paahteinen tumma lager.
Pirkkala Mosaic Pale Ale 5% (UUSI) Pirkkalan Citymarketille yksinoikeudella tehty
mosaic-humaloitu pale ale.
Linnainmaa stout 4,3% (UUSI) Tampereen korttelioluet-sarja osa 2. Vaniljalla, suklaalla ja maidolla mukavoitu linnanrouvan iltapalaolut.
The Irish Duck Summer Green IPA 5,5% Jenkkihumaloitu, sitruksinen raikas ja viljaisa kesä-ipa. Ja kyllä,
se on vihreää.
Cloudberry saison 5% Pohjoisen hillalla viimeistelty marjainen, hieman pippurinen, hapan, raikas saison-olut.
Jenny The Completer 4,9% Savuinen ja tervainen tumma lager.
Vahvaportteri 7,5% Maailman paras käsityöläisportteri 2014 (Global Craft beer awards) Vahva kestosuosikki! Mausta löytää paahteisen suklaan, kahvin, lakritsin, salmiakin ja miedon hedelmäisyyden.
KauppaIPA gluteeniton 4,7% (pullo 0,33l) Gluteeniton, vaalea, raikas ja hdelmäinen sessio-ipa, jossa
häivähdys Amerikkaa.

TEERENPELI

HANASSA:
LuomuLeevi 5,0% Vaalea raikas luomu lager
NotkeaNipa 6,6% Pirteästi humaloitu suodattamaton India Pale Ale
Kesähessu 3,8% Kesäinen pehmeän trooppinen Mild Ale
VauhtiVeikko 5,3% Vaalea suodattamaton vehnäolut
Lempi Mustikkasiideri 4,5% Aidolla mustikalla maustettu puolimakea siideri
PULLOSSA:
Robi Rotbier 5,0% Punertava, pehmeän maltainen pohjahiivaolut. Panimomestarimme vastaisku jatkuvalle
humalabuumille, mallas kunniaan!
JulmaJuho 7,7% Tumma ja täyteläinen, kevyesti savuinen porter
Lempi Puolukkasiideri 4,5% Aidolla puolukalla maustettu puolikuiva siideri
Punaherukka-Verigreippi Lonkero 5,5% Aidoista mehuista ja Pyyginistä valmistettu luonnollinen Lahtelainen craft lonkero
Viskimuuli 5,0% Inkiväärillä ja limellä maustettu, tislaamon omasta mallasviskistä valmistettu long drink

