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

SUOMENLINNAN PANIMO

UNESCO:n maailmanperintökohteessa Helsingin edustalla tehdään oluita ja siidereitä jo
yli 20 vuoden kokemuksella.
ALL HANDS ON DECK BRUT IPA 6,5 % Erittäin kuiva, aromaattisesti kuivahumaloitu, kevyesti
kulautettava kesä-IPA. Kausituote.
WREDE BROWN ALE 6,5 % Moderni tulkinta perinteisestä oluttyylistä. Kuivahumaloitu Centennialilla ja Cascadella.
GETHE SOUR 4,0 % Hibiskuksen kukilla maustettu, helposti lähestyttävä ja aromaattinen.
KEALAKEKUA IPA 6,5 % Samea ja tuhdin hedelmäinen, pehmeä NEIPA.
HORN IPA 5,5 % Punertava, tasapainoinen IPA joka on humaloitu yhdysvaltalaisin humalin.
ULRIKA SAISON 5,5 % Raikas, maukas suosionosoitus perinteikkäälle sadonkorjuuajan oluttyylille.
SETH LAGER 4,7 % Ohran ja rukiin rakentama runko piristyy vehnällä ja taittuu kevyellä humalan puraisulla.
CHAPMAN LAGER 5,0 % Puhdas ja raikas american lager. Todella miellyttävä, kukkainen aromihumalointi.
Rungossa maissia.
HOPPE IPA 6,0 % Perinteistä brittiläistä IPA-tyyliä edustava meripihkan punainen, täyteläinen ja katkeraksi
humaloitu olut.
PIPER WIT 4,7 % Belgityylinen vehnäolut, maustettu korianterinsiemenillä, pomeranssilla ja appelsiinilla.
HELSINKI PORTER 5,5 % Keskitäyteläinen, aromiltaan kevyesti paahtunut ja maultaan aavistuksen lakritsainen
porter.
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.

ISO-KALLAN PANIMO

Iso-Kallan Panimo on 2013 perustettu kuopiolainen pienpanimo. Panimo työllistää kolme ihmistä täyspäisesti ja valmistaa reippaat 100 000 litraa oluita, long drinkejä ja muita virvokkeita.
Parasta Savosta sitten kalakukon
Tuco 7% Savulta tuoksuva ja tumman karhea kuin meksikolainen maantierosvo
Blonde 5.9% Belgityylinen hedelmäinen ja raikas vaalea ale vie janon ja tuo janon
Pimeyden Morsian 8% Kahvilla ja kaakaolla maustettu Imperial Stout Turmion Kätilöiden tyyliin
IPA 5.5% Ippaa savolaiseen kieroon tappaan
Groteski 3.2% Tiskillä muutakin groteskia kuin tarjoilijat, 100% savua, 100% vehnää - vaalea raikas
kesäjuoma
Jahti 5.8% Metsästyskauden ulkopuolella vähän toisenlaiset jahdit, rukiinen ja tumma reilummin
humaloitu ale
Bellywasher 7.5% Tämä huuhtelee niin suun kuin vattankin. Miellyttävä skottityylinen maltainen ale jonka
päälle on mukava hieroa vatsakumpua tyytyväisyydestä
Mocking Bird Long Drink 5% Hyväilee ikeniä oekee kunnolla alasmennessään, kun entisajan mummon
mansikkamehu votkalla terästettynä
Limppareita eri makuun, soppii perheen pienemmille, autoilijoille, viunattomien ystäville ja keliaakikoille

TORNION PANIMO

Moikat 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:
Lapland Golden Ale 4,2% (gluteeniton) ENSIESITTELYSSÄ! Maineikkaan gluteenittoman Lapland Red
Alen luonut pohjoisirlantilainen panimomestari James Huey tekee paluun kevyellä vaalealla alella, joka haastaa perinteiset lagerit raikkaana kesäjuomana. Raikas brittihumalointi tuo olueen mukavan metsäisen aromin.
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!
Hillatus Sour Ale 5,5% Mainetta niittänyt, aidolla Lapin hillalla maustettu raikkaan marjaisa hapanolut, joka
viime kesän riennoissa pääsi aina loppumaan kesken.
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.
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.

WAAHTO BREWERY

Me Waahto Breweryllä keskitymme hyvien, laadukkaiden oluiden ja siiderin tekemiseen.
Teemme rehdillä käsityöllä ja vankalla ammattitaidolla sekä savolaisen huumorilla höystettyjä ainutlaatuisen hienoja ja puhtaita suodattamattomia oluita. 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.
HANASSA
Farmhouse Cider 5,0% Puolikuiva, raikkaan pirskahteleva, tuoreen kirpsakka omena. Käytetty Samppanja
hiivalla
Blondi Ale 4,5% Makean maltainen, pyöreä runkoinen, tasapainoinen lagerin korvike.
Citra 4,6% Kevyt, raikas, kuivahko, sitrusmainen. Käytetty vain Citra -humalaa.
Saison 6,5% Hedelmäisen hapan, kuiva, sopivan hiilihappoinen, aavistuksen pippurinen.
PULLOSSA
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.
Bavarian Wehnä 5,2% Silkkisen pehmeä, herkullisen kevyt. Banaaninen. Aavistus vaniljaa ja neilikkaa.
Red Ale 5,4% Punainen, helposti nautittava, tuhti runkoinen ja makean paahteinen Irlantilaistyylinen olut.
IPA 5,5% Puolikuiva, makean paahtuneen maltainen. Pyöreä, kukkainen, kirpeitä hedelmiä.
Kahvi Stout 7,4% Tuore kahvi aromissa sekä maussa. Täyteläisen kuiva, pehmeä. Voitti hopeaa Lontoon
LBC:ssä 2019!

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 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 KAURAPORTER 5,0 % Tummanpuhuva, pehmeä olut, jossa on suklainen aromi. Oluen peruspohja on
pyöreä, sopivasti makea ja kauran ansiosta öljymäinen. Paahteisuutta on juuri sopivasti. Oluessa käytettävä
mallastamaton kaura paahdetaan vanhan maalaistalon leivinuunissa.
KASKI PILS 5,0 % Kassinen ja perinteinen vaalea pohjahiivaolut, jonka kelpaa ottaa mukaan vaikka saunanlauteille. Oluessa on hieno liukuva pitkä humalointi sekä puhtaus, jossa kaikki katkeron elementit ovat kohdillaan.
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.

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 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.
Suklaa Brown ale Aidolla suklaall maustettu kesäisen kepeä Brown Ale!
Pekoni 4,5% Aidolla HK:n amerikan pekonilla maustettu tummahko savulager.
Porter 7,5% Täyteläisen juotava klassinen Baltic porter!
Kahvivehnä 5,2% Pienpaahtimon kahvilla maustetu raikas suodattamaton vehnäolut.
DIPA 8,5% Tupla IPA! 6 eri mallasta ja 7 Uusiseelantilaista humalaa. Kaikkea paljon, mutta silti
taspainoinen olut.
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.
Kova Omena 5,5% Omena lonkero! Omenamehua ja maailman pohjoisimman tislaamon Giniä. Erittäin omenainen kesäjuoma.
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.

TEERENPELI PANIMO&TISLAAMO
Robi Rotbier 5,0% Punertava pehmeän maltainen kesäolut
NotkeaNipa 6,6% Pirteästi humaloitu suodattamaton India Pale Ale
Kesähessu 3,8% Kesäinen pehmeän trooppinen Mild Ale
Lysti 4,7% Tumma suodattamaton Puolukka Ale
VauhtiVeikko 5,3% Vaalea suodattamaton vehnäolut
Lempi Mustikkasiideri 4,5% Aidolla mustikalla maustettu puolimakea siideri
PULLOSSA:
LuomuLeevi 5,0% Vaalea raikas luomulager
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
SLUSH: Vaihtuva Teerenpelin panimo tai tislaamotuote jäisenä slushina

BRYGGERI HELSINKI
Hanatuotteet:
TEST BREW #005 Lentewit 4,0% UUTUUS! Kevyt, vaalean utuinen ja mausteinen vehnäolut.
Oluen vaaleuden salaisuus on lattiamallastetuissa tšekkiläisissä kevätmaltaissa. Mausteena
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.
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.
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.

KANAVAN PANIMO
Kanavan Panimo x Bönthöö bönthöö: Paljas saari 3,5%, gose. Paljas saari riisuu gosen
ilkosilleen. Marjat eivät ole enää näin ja tropiikki on kitukasvuista. Minimalistisuus on tämän oluen
vuorisuola. Jokainen ihminen on saari. Olut on valittu Suomen parhaaksi hapanolueksi 2018!
(Suomalainen Olut ry.)
Uitto sour 4,7%, sour ale. Kettle souring-menetelmällä hapatettu brittiale, jota on pehmennetty
vehnällä ja terävöitettu pomeranssinkuorella
Mustikkagose 4,7%, gose. Raikas ja täyteläisen mustikkainen hapanolut, joka on hapatettu luonnollisella
kettle-souring menetelmällä. 1000l keittoon lisättiin 100l Aten Marja-Aitan mustikkamehua.
Raparperigose 3,5%, gose. Raikas ja kesäinen hapanolut. 1000l erään on käytetty 100l Vavesaaren tilan
kansainvälisesti palkittua raparperimehua. Olutvierre on hapatettu luontaisella maitohappobakteerilla ja perinteisellä kettle-souring menetelmällä.
Vadelmagose, 3,5%, gose. Kesäisen marjaisa ja erittäin raikas hapanolut. 1000l erään on käytetty 100l
Vääksyläisen Vilppulan marjatilan vadelmaa. Olutvierre on hapatettu luontaisella maitohappobakteerilla ja
perinteisellä kettle-souring menetelmällä.
Toivo red ale, 5,5%, ale. Irlantilaistyyppinen pintahiivaolut. Punertavanruskea väri yhdistettynä mukavaan
maltaisuuteen ja täyteläiseen vaahtoon tekee tästä oluesta todellisen nautinnon!
Motti Karamellistout 6,8%, stout. Bourbon-kahvilajikkeesta kylmäuutettu täyteläinen ja makea stout.
Valmistusvaiheessa olueen on lisätty myös karamellisiirappia. Yhteistyössä pienpaahtimo Kahiwa Coffee
Roasters.
Kanavan Panimo x Panimoyhtiö Tuju: Pihta, 6,2%, india pale lager. Kanavan Panimon ja Tujun yhteistyössä valmistama havumetsän tuoksuinen collabo-olut, jossa humalaa ei ole säästelty. Kuivahumaloitu Chinook ja
Centennial humalilla.

HOLLOLAN HIRVI

Hollolan Hirvi, vuodesta 1999 lähtien, jo 20 vuotta, käsityönä ja tunteella. Hollolan Hirvi
on rauhallisessa maalaisympäristössä sijaitseva juhlien järjestämiseen erikoistunut
tilausravintola. Ravintolan yhteydessä toimii pienpanimo, jonka tuotteita on tarjolla pääsääntöisesti vain omassa ravintolassa, SOPP- tapahtumissa ja satunaisesti joissakin olutravintoloissa. Kesällä
keskiviikkoisin avoimet terassigrilli- ja savusaunaillat. Kivisahtia vähittäismyynnissä paikanpäältä, nouto etukäteen sopien. Lisätietoja: www.hollolanhirvi.fi,
Oluet:
KiviSahti alk. n.7%, tummahko, perinteinen sahti
VehnäHirvi alk 4,6 % kesäinen raikas vehnäolut, hefe
PeuraPils alk.4,3%, vuodesta 2005 lähtien luomuohramaltaasta pantu pils
YlämaanHirvi alk.7,7%, skottityylinen, katajalla maustettu, vahva ale
TummaHirvi alk. 4,6 %, täyteläinen, rupsakasti humaloitu ale
Alkoholittomat juomat:
Mustaherukanlehtijuoma, Talon omista mustaherukanlehdistä valmistettu raikas juoma
Raparperijuoma, omista raparpereista keitetty kesäjuoma

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 Classic Weissbier 4,2% Hurmaava, herkullinen ja oljenvaalea. Brewer’s Classic Saimaa Weißbier on tyyliuskollisesti hennon hedelmäinen ja raikas vehnäolut, jonka kruununjalokivenä on runsas kermainen
vaahtopää.
Brewer’s Special Amarillo Lager 5,0% Vaalea, kevyen maltainen lager jonka Amarillo kuivahumalointi
tuo olueen kevyen sitruksisen ja appelsiininkukkaisen aromin.
Brewer’s Special Yakima Valley DDH Pale Ale 4,5% Raikas American Pale Ale, jonka tuoksussa aromissa amerikkalaisten humalalajikkeiden tuottamia mangon, sitruksen ja kevyen havuisia aromeja.
Brewer’s Special American IPA 6,0% Näissä vaaleissa vaahtopäissä maistat vallattoman vapauden.
Brewer’s Special American India Pale Ale on aromikas ja trooppisen sitruksinen velikulta, jonka runsas kuiva-humalointi nappaa nautiskelijan tukevaan otteeseensa.
Yes Yes Apple Cider Dry 5,5% Kuiva suodattamaton omenasiideri. Raikas ja aidon omenainen maku.
Valmistettu aidosti omenista. Sokeri: 35g/l

MALMGÅRD
Kuningatar Sour 5,0% Reilusti hapan ja jogurttisen pehmeä hapanolut, joka on
viimeistelty kuningatar marjojen viettelevällä suudelmalla ja tummanpuhuvalla
syvyydellä. Raikkaan hapan ja marjaisa herkku!
New England Pale Ale 5,5% Panimomestarimme huolella valitsemat humalalajikkeet täyttävät aistit trooppisella hedelmäisyydellä, kevyellä pihkaisuudella sekä sitrusmaisen kuivalla jälkipuraisulla. Emmervehnän
pyöreys täydentää kokonaisuuden.
Emmer IPA 6,2% Tässä suodattamattomassa IPA:ssa makunystyröitä hivelevät emmer-vehnän täyteläinen
pyöreys ja humalan napakka katkeruus, tuoksussa nousevat pintaan trooppiset hedelmät ja havumetsän
aromit.
X-Porter 7,0% Suodattamaton sysimusta portteri, jonka pehmeästä, paahteisesta ja suklaisesta makumaailmasta ei ole enää paluuta. Loppua kohden humaloiden tuottama katkeruus muuttuu herkulliseksi, kuivan
paahteiseksi nautinnoksi.
Belge 8,0% Kun belgialaisen erikoishiivan mausteinen ja hedelmäinen maku yhdistetään raikkaaseen veteen
sekä kotimaisen ohran maltaisuuteen syntyy täyteläinen ja hedelmäinen nautiskeluolut, josta löytyy jatkuvasti
uusia sävyjä.
Proto #20 Apricot Sour% Pehmeästi aprikoosilla maustettu, jugurttimaisen hapan ja vehnäisen raikas
sour, jonka pyöreä hedelmäisyys ja voimakas happamuus yhdistyvät vivahteikkaaksi ja kirpeän raikkaaksi
kokonaisuudeksi.

PANIMO 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, eli olutta puhtaimmillaan, mitään lisäämättä, mitään poistamatta. Tiskillämme on lasinhuuhtelumahdollisuus ja
maistiaisia saa ennen ostopäätöstä, jos mietityttää. Tervetuloa tiskille, kerromme mielellämme lisää.
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%, Viimeistä kegiä viedään. Jäänmurtaja on musta, makea (laktoositon), paahteinen
ja kevyen suklainen Stout. Suodattamaton, pastöroimaton sekä lisäaineeton pintahiivaolut.

RUOKAMYYJÄT
Hollolan Hirvi

Nyhtöpossu / Nyhtöhirviburger, hodari, Vegeburger, Merosen makkaroita, vettä ja limuja.

Visalle

Aitoja Lappeenrantalaisia Vety Ja Atomi lihapiirakoita. Vety on höyryssä lämmitetty lihapiirakka kinkulla ja
keitetyllä kananmunalla. Atomi on höyryssä lämmitetty lihapiirakka kinkulla tai keitetyllä kananmunalla.
Mausteet: Sinappi, Ketsuppi, Kurkkusalaatti, Sipuli ja Valkosipulimajoneesi sisältyvät hintaan. Lihapiirakat
valmistaa Lappeenrantalainen Kesämäen Leipomo. Tervetuloa maistamaan näitä herkkuja, joita on Lappeenrannassa on syöty jo 60-luvun alusta lähtien. Osta Atomi tai Vety, et varmasti pety.

Lettukertut

Makea muurinpohjalettu / kanatäytteellä oleva lettu, muikut, pyttipannu tai makkarapannu ja erikoismakkaroita,
virvokkeita, kahvi ja tee.

Ruisherkku

Ruisherkku on valkosipulivoissa paahdettua ruisleipää, joka tarjoillaan lämpimänä annoksena pannulta
lisukkeiden kanssa. Annoskoot vaihtelevat rovesta ämpäriin. Ruisherkkuannos sisältää leipatikkujen lisäksi
majoneesin ja maustekurkut. Lihaisemman version annoksesta saa lisäämällä pekonia, salamia tai molempia.
Tulisuutta saa makuun mukaan jalopenoilla

Ohjelma
Tapahtuman pääosassa ovat suomalaiset pienpanimotuotteet. Iltaisin
tapahtumassa on myös esiintyjiä:
To 4.7.2019 – E. Karppinen
Pe 5.7.2019 – Hämis
La 6.7.2019 – päivällä Heli ja Heljanka laulattaa,
myöhäisillassa Leevi And The Leavings Tribuutti
Muutokset ohjelmassa mahdollisia.

