20. LAMMIN SAHTI
Lammin Sahti 7,5%. Aito perinteinen sahti
Naakka Portteri 7,0% Täyteläinen portteri

14. 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 California IPA 5,5% Brewer’s Special California India Pale Ale on suodattamaton,
vaalea pintahiivaolut, jonka tuoksussa ja maussa on trooppisia aromeja, sitrusta sekä kevyttä mausteisuutta ja
havumetsää.
Yes Yes Apple Cider Dry 5,5% Kuiva suodattamaton omenasiideri. Raikas ja aidon omenainen maku.
Valmistettu aidosti omenista.Sokeri: 35g/l

14. 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 #21 Tropical Fruit IPA 5,8% Maustettu IPA jonka makumaailma rakentuu oman mallas-seoksemme
ja emmer-perinneviljan muodostamalle tukevalle pohjalle. Trooppisen hedelmäinen aromimaailma on luotu
yhdistelemällä mango- ja passiohedelmien mehua sekä Mosaic- ja Ekuanot-humalalajikkeiden aromikkuutta.

5. LUMI BREWING
Sweet Blueberry pie 5,0%
Queens Of The Sour Age Berliner Weisse 3,6%
ALEWIFE White IPA 5,5%
Elevator Music - Cryo DDH Citra fog - 6,0%
50/60 Robust porter 6,0%
Khao Doka Passion Fruit Wheat 5,5%
Hejsan Hopsan - Ameican LAger 5,5%
Chefs Breakfast Oatmeal Stout 6,0%

11. HIISI BREWING CO.

HIISI on panimo. Kokeileva, kotimainen ja omalaatuinen panimo. Oluen puolesta,
tylsyyttä vastaan.
KIITO Lemongrass Mist Beer 5,0% Sitruunaruoholla maustettu, kepeä ja raikas janojuoma!
INKI Ginger Pale Ale 5,7% Raikas, pirtsakka ja aromikas - inkiväärillä maustettu luottobisse!
JUMI Brut IPA 6,9% Aromikas, kuivan pirskahteleva ja hedelmäinen olut! Petollisen hyvää!
RUISPERKELE Extra IPA 8,5% Tuhdin runkoisa, katkera ja täyteläinen IPA. Ruista niimperkeleesti.

DONUT ISLAND

I Hop It’s Not A Problem #5 6,2% Hedelmäinen ja aromikas - musta, olematta kuitenkaan
liian paahteinen!
Ugly Delicious Rowanberry Gose 5,5% Heleän pihlajainen, sopivan hapan ja mineraalinen
janojuoma.
Present Tense Juicy Double IPA 8,0% Mehuisan hedelmäinen, mutta silti myös maltainen ja runkoisa
Double IPA!
Andrea Sour Cherry Berliner Weisse 4,2% Punainen, kuiva, sopivan hapokas Berliner Weisse. Hapankirsikalla maustettuna!

21. FISKARSIN PANIMO
Sepän Shavu 5,7% Savumaltaista pantu, hiukan punertavaan vivahtava lager
Foeder One: Blaufränkisch saison 7,6% Hapokas punaviinirypäleiden kanssa
foederissä kypsytetty saison. Viinimäinen olut!
Will O’ Wisp 5,2% Spontaanihapanmäskätty, hiukan kirpsakka ja raikas, suomalaisilla
marjoilla maustettu sour
Metsän Henki 4,5% Punaruskea, kuusenkerkällä maustettu, kevyt mutta maltainen britti-ale. Gluteeniton.
Hoppy Cidré 5,5% Kuiva, ranskalaistyylinen maalaissiideri. Tämä omenasiideri saa potkua hienoisesta
humaloinnista.
Kaksi Kotia Vailla Humalaa (FiskarsXHIISI) 5,6% Sitrusmaisen hapan villiyrtti gruit, eli yrteillä ryyditetty,
ilman humalaa pantu muinaisolut
Kesäkolli 4,3% Kuivakka ja raikas, tuoreella inkiväärillä maustettu vehnäolut
Simon Says Yarrow Grisette 3,5% Hennon yrttinen, siankärsämön kukalla maustettu, kevyt ja saison
Juhla Pils 4,5% Tsekkityylinen pils, pantu Perniöläisestä luomumaltaasta
Tammitsaari 9,2% Tynnyrikypsytetty (oloroso, bourbon, akvavit), tuhti mutta pehmeä imperial stout
Ägräs Long Drink Nordic Nettle – Long drink nokkosesta, sitruunasta, fenkolista sekä Ägräs akvavitistä.
Kirpsakka, puolimakea ja raikas. Aidoista raaka-aineista tehtyä villiä lonkeroa!
Ägräs Long Drink Carrot – Long drink porkkanasta, omenasta, appelsiinistä sekä Ägräs Ginistä. Hedelmäinen, puolimakea ja raikas. Aidoista raaka-aineista tehtyä villiä lonkeroa!

4. BOCKS CORNER BREWERY

Bock’s Corner Brewery jatkaa 1865 alkanutta panimoperinnettä Vaasan Pukinkulmassa.
Haluamme valmistaa erilaisia ja mielenkiintoisia juomia niiden juotavuutta unohtamatta.
Haluamme edistää kulttuuria ainutlaatuisella yhdistelmällä vanhan panimomiljöön tunnelmaa,
yhteisöllisyyttä ja laadukkaita tuotteitamme. Siksi puhummekin kulttuurijuomista!
Pils 5% Böömiläis-baijerilaistyylinen Pils. Oljenkeltainen, maltainen sekä hennon ruohoinen. Tasapainoinen
katkero.
Kultapukki 4,5% (GLUTEN FREE) Lager-olut. Maltaisuus ja katkero ovat täydellisessä tasapainossa ja olut
on helppo nauttia. Gluteeniton.
Dunkel (Tumma) 4,9% Saksalaistyylinen tumma olut. Mahonginruskea, suklainen ja kevyseti kahvimainen.
Kevyt katkero.
Weiβbier/Vehnäolut 5,3% Klassinen Baijerilainen vehnäolut. Hedelmäinen banaanin ja neilikan aromi.
Virkistävä hiilihappoisuus.
IPA 6,5% Aromaattinen India Pale Ale. Touksussa on passionhedelmää, kuivattua hedelmää ja rypäleitä.
Karamellinen ja täyteläinen.
Doppelbock (Tuplapukki) 7,5% Käytetty monia erilaisia tummia maltaita, voimakas karamellimainen maku
alussa jota seuraa suklainen, makea ja lämmittävä jälkimaku, mieto katkeroaromi.
Barrel Aged Bourbon Doppelbock 10,0% Half a year in a bourbon barrel gives our Doppelbock a
complex vanilla, whiskey and oak flavor combined with coffee and dark chocolate from the dark malts. Enjoy
the warming finish.
Juniper Weizenbock (Kataja Vehnäpukki) 7% Brewed with juniper branches and berries, amber and hazy,
full bodied, dry fruits and juniper in the aftertaste, combined with wonderful ripe banana and clove aromas,
thanks to the Bavarian Weissbier yeast.
Bock’s Eisbock 2019 12% Erittäin tumma ja maltainen. Voimakkaan suklaan ja makean makuinen. Lämmittävä jälkimaku.
Bock’s Eisweisse 2019 9% Vehnäoluestamme valmistettu eliksiiri antaa tuoksussaan hedelmäisen räjähdyksen banaania ja kuivattua persikkaa. Tätä seuraa täyteläinen maku ja mukavan lämmittävä sekä makea
loppu... funky!
Bock’s Cider 4,6% Palkittu puolikuiva ja samea aito siideri. Helmeilevä ja täyteläinen luontaisen omenan
makuinen.

2. TOP FUEL

Top Fuel Beer Company on 2014 perustettu lohjalainen pienpanimo. Teemme kaikki
tuotteemme täysin käsityönä tuotannosta aina korkittamiseen ja pakkaamiseen
saakka. Top Fuel on pienpanimoiden maailmassa koko kansan huoltamo – käsityötä,
kehon ja mielen polttoainetta sekä tarvittaessa korjaussarjaa – sitähän Top Fuel tarkoittaa perkele!
Beetle Bug NEIPA 6.2%, sameaa humalanektaria sisäiselle hipille.
Stick Shift Sour Ale 5.0%, raparperilla ja mansikalla tuunattu sour kesäpäivään tai vaikka vaihteistoöljyksi.
Forty Five Lager 4.5%, Saazilla humaloitu suodattamaton lager tilapäiseen kierroksien nostoon.
High Octane Imperial Stout 10.0%, kylmäpuristetulla kahvilla ahdettu massiivinen stout. Täysin pimeä olut.

7. ISO-KALLAN PANIMO

Iso-Kallan Panimo on 2013 perustettu kuopiolainen pienpanimo, joka valmistaa oluita, long
drinkejä sekä limonadeja noin 100 00 litraa vuodessa. Panimo työllistää 3 ihmistä vakituisesti.
Groteski 3.2% - Vaalea ja savuinen vehnäolut, savuisuudestaan huolimatta virkistävä
janojuoma
Blonde 5.5% - Vuoden 2017 Suomen paras vaalea ale, raikas ja hedelmäinen belgityylinen ale pesee pölyt
kurkusta
Disco Apa 5.5% - Turmion Kätilöiden mansikalla ja karviaisella tuunattu APA saa lanteet notkeiksi
Mocking Bird Long Drink 5% - Tuttavallisesti Monkero, eli aidoista mansikoista tehty lonkero
Tuco 7% - Tuhti ja savunkarhea kuin meksikolainen maantierosvo
Dinkle Dunkle 6.5% - Spelttivehnä bock
Jahti 5.8% - Metsästyskauden ulkopuolella reilummin humaloitu ruisale sopii hyvin yöjahtiin
Dark Lager 4.5% - Tumma ja maltainen lager maistuu säällä kuin säällä

9. 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. Tälät suomen kesämaistuu!
LuomuPils 5,2% Luomu ja Gluteeniton täysmallas olut. Heleä nautinto.
Märkä IPA 5,0% Märkä Simon IPA. Perinteisen Britti tyylin IPA. Nam!
Suklaa Brown ale 4,5% Aidolla suklaalla maustettu kesäisen kepeä Brown Ale!
Saaz Lager 4,5% Saaz Humalla tehty kepeän maukas vaalea lager
Vehnä 4,5% Saksalaistyylinen Suodattamaton vehnäolut. Sopii kesään!
Octoberfestbier 5,7% Oktoberfestbier on kullankeltainen, tukevarunkoinen ja pehmeän maltainen täysmallasolut. Magnum- ja Perle-humalat tuovat makeahkon maltaiseen runkoon reilusti rapsakkaa raikkautta.
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.
Pekoni Olut 4,5% Aidolla HK:n amerikan pekonilla maustettu vaalea savulager.
Kova Omena 5,5% Omena lonkero! Omenamehua ja maailman pohjoisimman tislaamon Giniä. Erittäin omenainen kesäjuoma.
Hibiscus 5,0% Hibiscus mehua ja Giniä. Kimalteleva makean rapsakka RTD juoma! Bling Bling.
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.

22. 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 KESÄLAGER 4,6 % Kesäinen janonsammuttaja. Maku on raikas ja kepeä mutta myös maltaisuutta löytyy
sopivasti.
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 PILS 5,0 % Kassinen ja perinteinen vaalea pohjahiivaolut, jonka kelpaa ottaa mukaan vaikka saunan
lauteille. Oluessa on hieno liukuva pitkä humalointi sekä puhtaus, jossa kaikki katkeron elementit ovat kohdillaan.
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 NELJÄ VILJAA 5,0 % Kaikki neljä viljaa sovussa luovat pehmeän mallaspohja jota tukee kevyt humalointi. Olut on ehdolla Suomen parhaaksi olueksi 2019 sarjassa vaaleat 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.

18. BRYGGERI HELSINKI

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.
SUMMER ALE 4,6% Oranssin kellertävä uusi kesäolut, jonka tuoksu on houkuttelevan
hedelmäinen ja maku tasapainoinen ja rapean kuivahko.
WEIZEN 5,0% valmistettu eteläsaksalaisten suodattamattomien esikuviensa mukaan. Sen banaanimainen
hedelmäisyys täyttää suun ja vehnäinen viljaisuus tekee jälkimausta kuivahkon.
RAUCHWEIZEN 5,3% Hennosti savuinen ja kauniilla vaahdolla kruunattu vaalean meripihkan värinen suodattamaton vehnäolut, jonka maku on pehmeän pyöreä ja vähemmän esterinen kuin vehnäoluet yleensä. Herkullinen kausiolut sointuu upeasti kevään odotukseen ja monien ruokanautintojen painikkeeksi.
IPA 5,5% Kauniin mahongin värinen, tasapainoisen maltainen sekä hedelmäisen ja havumaisen aromikas
arki-IPA, jonka pehmeä maku kestää runsasmakuisten ruokien seuran.
TYPHOON PACIFIC PALE ALE 6,2% Bryggerin tulkinta Tyynenmeren alueen humalalajikkeilla maustetusta pale
alesta on vaalean keltainen, hieman utuinen ja riittävän ryhdikäs vahvuuteensa nähden. Oluen hedelmäinen
tuoreus ja napakka humalointi tekee siitä oivallisen nautiskeluoluen loppukesän viileneviin iltoihin.
TEST BREW #006 TYRNI-IPA 6,4% Vaalean oranssi, aavistuksen utuinen ja tyrnillä sävytetty IPA, jossa humalointi nostaa esiin hentoa tyrnin marjaisuutta ja mausteisuutta. Mukaan on lisätty parhaita brittiläisiä karamellimaltaita tyrnin kirpeyttä tasoittamaan. Oluen resepti on laadittu yhteistyössä virolaisen Kolk Breweryn
pääpanijan, Peeter Kolkin kanssa.
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.
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.
BARLEY WINE RBA 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. Rommitynnyrikypsytys on antanut oluelle lisää luonnetta.
Pullotuotteet:
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.
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.
HELLES 5,0% 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.
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.
AMBER LAGER 5,3% Vaalean meripihkan värinen lagerolut on aromiltaan hennosti viljainen ja maultaan kevyesti maltainen ja tasapainoinen. Se on monikäyttöinen olut ruokapöydässä ja nautittava seurusteluolut myös
sellaisenaan.
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.
SAISON 5,5% 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.
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.
SUPERNOVA DOUBLE IPA 7th 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.

16. PYYNIKIN BREWING COMPANY

Pullo:
KauppaIPA 4,7% Gluteeniton, vaalea, raikas ja hedelmäinen sessio-ipa, jossa
häivähdys Amerikkaa.
Hanat:
Röd Berliner Rasberry wheat 3,8% Vadelmalla maustettu hapanvehnäolut
berliiniläisellä twistillä.
Raikas ja kuivahko.
Yeti´s Holliday Gose 4% Jenkkihumaloitu himalajansuolalla ja korianterilla maustettu hedelmäinen ja sitruksinen gose.
Mango Watermelon Milkshake IPA 4% Tyylilleen uskollinen laktosoitu milkshake ipa mangolla ja vesimeloonilla maustettuna, häivähdyksellä greippiä.
Galaxy saison 5,2% Vaalea, suodattamaton ja kuiva. Galaxyhumalan eksoottisen hedelmäisyyden ja saisonin happamuuden tasapanoittelu.
Vehmainen Witt 4,2% Tampereen korttelioluet -sarja osa 7. Vehmaisen vehreän puolen vehnäinen
kesäjuoma.
Citra California Lager 5% Citrahumaloitu, kevyen katkeroinen ja sitruksinen lager.
Linnainmaa stout 4,3% Tampereen korttelioluet-sarja osa 2. Vaniljalla, suklaalla ja maidolla mukavoitu
linnanrouvan iltapalaolut.
Mint in Black 8,9% Ensipuraisussa tulee vastaan vahva humalointi, maussa löytyy täyteläisyyttä ja paahteisuutta, joka päättyy viipyilevään mintunmakuun.
Muut:
Hazy Green Apple 4% Suodattamaton, puolikuiva, omenainen siideri.

17. 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.

10. 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. Tiskillämme on
lasinhuuhtelumahdollisuus.
Kapina Apa 5,5%, Kapina on perinteinen (Old School) APA, jossa humalaprofiili on pehmeän tasainen. Aloittelijan makuun helposti lähestyttävä, pehmeän täyteläinen täysmallas pintahiivaolut. Mainio seurustelujuoma
sekä makupari esimerkiksi burgerin kera.
Majakka Ale 5,5%, Maltainen ja raikas, kevyesti humaloitu, kuparinruskea, 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 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!
Voimakkaan savuinen, mutta pehmeä 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. Täysmallas pintahiivaolut.
Kutuaika Tumma Lager 5,5%, Kutuaika on mahongin punainen, miedosti humaloitu ja makealla jälkimaulla oleva tsekkityylinen tumma lager. Maistuu sellaisenaan ja on myös erinomainen ruokajuoma. Täysmallas
pohjahiivaolut.
Das Boot German Ale 6,0%, Das Boot on saksalaistyylinen, maltainen ja täyteläinen, kevyesti humaloitu
sadonkorjuuolut. Mallaspohjassa on kunnioitettu keskieurooppalaisia tyylejä kasaten ne yhdeksi tasapainoiseksi mallasrungoksi. Mainio ruokaolut esimerkiksi saksalaisten makkaroiden kuten bratwurstin ja hapankaalin
kera. Täysmallas pintahiivaolut.

13. 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.
Hanasta:
Peltopyy Pils 5,2% Peltopyy Pils on kullankeltainen, keskiasteisesti humaloitu, maltainen ja yrttinen perinteinen Saksalaistyylinen Pilsner. Suomen Paras olut kilpailussa top-5 vaalea lager-olut 2018.
Tynnyrikypsytetty Black IPA 10,0% Voimakkaasti humaloitu ja paahteisen raikas BIPA. Jenkkiläiset
humalat tuovat raikkaan hedelmäisen puraisun, jota täydentää suklaamaltaan makeus. Olut on kypsynyt 12kk
viski tynnyrissä.
Vadelma Sour 4,8% Täyteläinen hapanolut, jonka makua ja aromia täydentää Panimon pihapiiristä kerätyt
vadelmat.
APA 5,0% Kesäinen American Pale Ale jonka aromimaailmasta vastaa Citra, Amarillo ja Centennial humalat.
Lager 5,0% Lagerimme on valmistettu kotimaisista maltaista ja puhtaasta pohjavedestä. Näistä syntyy viljaisa, maltainen sekä raikas makuelämys.
Wehnä 5,2% Wehnä on kullankeltainen suodattamaton saksalaistyylinen vehnäolut. Maultaan olut on raikkaan
sitruunainen janon sammuttaja.

6. PLEVNA

Finlaysonin historiallisessa kutomosalissa toimiva panimoravintola. Rehevä ruokalista, oman panimon palkittuja oluita tuotannossa n. 20 erilaista, kolmea siideriä sekä
panimosimaa. Vuodesta 1994, vuosituotanto 200.000 litraa p. 03-2601200
www.plevna.fi myynti@plevna.fi
Hanatuotteet:
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.
MOUNT EVANS 6 % Belgityylinen saison; pirteä, kevyt ja aavistuksen hapan. Valmistuksessa käytetty aitoa
vadelmaa.
PLEVNAN PILS 4,7 % Vaalea saksalaistyylinen pils.
SIPERIA IMPERIAL STOUT 8 % Suomen palkituin olut. Erittäin katkera, mutta kuitenkin juotava, voimakas Imperial Stout.
SMÖRRE RUIS I.P.A 5,9 % Jenkkityylinen I.P.A mukana ruista.
WEIZENBOCK 7,5 % Raikas, tasapainoisen hedelmäinen ja juojaansa miellyttävä vehnäolut.
SAVUOLUT JAMES 5,2 % Aavistuksen paahtunut, tervamainen, täyteläinen tumma savuolut.
AMARILLO WEIZEN 5 % Kesäisen raikas Amarillo kuivahumaloitu vehnäolut.
BÄRLIINERI 4,9 % Plevnan olutuutuus on marjaisa Berliner weisse, jossa on Kuningatarhillon aineksia, kuten
mustikkaa, vadelmaa ja metsämansikkaa.
Pullotuotteet:
PLEVNAN OMENASIIDERI 4.5 % Raikkaan omenainen Tampereen ainoa aito omenasiideri keitetään Plevnan
panimon pannuissa.
MÖRKÖ MM 5,7% American Dark Lageria Leijonien upean MM-kullan kunniaksi! Maistele Mörköä ja muistele
finaalia!
SIMCOE APA 5,7 % Raikas single hop American Pale Ale. Kuiva, hedelmäinen ja greippinen raikas olut.
FINLAYSON ART ALE 4,6 % Raikas ja pehmeä kaura- Pale Ale.
TÄHTI III 4,7 % Vaalean lager oluen maku on raikkaan täyteläinen ja humalan kirpeys peittyy maltaan pehmeään pyöreyteen.

1. MUSTAN VIRRAN PANIMO

Uuden-Englannin Nahkamies DDH Neipa 6,5% New England IPA. Mallas: pale ale,
vehnämallas, kaurahiutale. Humala: Mosaic, Citra. Hiiva: WLP066 London Fog
Pils Holgersson, pils, 5,2% American Hopped Pils. Mallas: Weyermann pils, Munich,
Carapils. Humalat:Mosaic, Cascade. Hiiva: Lallemand Diamond Lager
Tott Double IPA 8,5% American Double IPA. Mallas: pale ale, munich, carapils, crystal
150. Humalat: Simcoe, CTZ. Hiiva: WLP001
NEIPA 9000 5,2% New England IPA. Mallas: Pale Ale, kaurahiutale, carapils. Humalat: El Dorado, Citra, Amarillo. Hiiva: WLP066 London Fog
St. Olaf Pils 4,4% (Suomen Paras Olut Ehdokas) Tsekkityylinen pils. Mallas: Weyermann Pils, Carapils,
Munich. Humala: Magnum, Saaz. Hiiva: Lallemand Diamond Lager
Pässi IPA 5,5% American IPA. Mallas: pale ale, carapils. Humala: Cascade & Centennial. Hiiva: WLP001
Pistolekors Porter 7% Baltic Porter. Mallas: Pale ale, munich, carapils, vienna, Carafa spezial typ 1,
amber, light choco, crystal. Humala: Saaz. Hiiva: Fermentis Safale S-04
St. Olaf Pale Ale 5,5% American Pale Ale. Mallas: Pale ale, carapils. Humala: Citra. Hiiva: WLP001

19. KAKOLA BREWING COMPANY

Kakola Brewing Company on Turun tuorein naapurustopanimo. Se sijaitsee
ehkäpä Suomen mielenkiintoisimmassa miljöössä, Kakolan vanhassa vankilassa. Kolmen kaveruksen perustama Kakola Brewing Company aloitti toimintansa
vankilan vanhassa suurkeittiössä tammikuussa 2018 ja sai ensimmäiset tuotteensa
markkinoille huhtikuussa 2018. Kakola Brewing Company haluaa rikastuttaa Turun
kaupunkikulttuuria ja tarjota ihmisille moderneja tulkintoja klassikko-oluista. Panimon leikkisä ja lämmin ote
olutkulttuuriin näkyy
panimon toiminnassa läpi linjan niin tuotteiden reseptiikassa, graafisessa ilmeessä kuin panimokierrosten
tunnelmassa.
TANHU Farmhouse IPA 6,0% - UUTUUS Tanhun svengi syntyy moniuloitteisesta 100% Brettanomyces hiivakannasta sekä trooppisen aromaattisesta humaloinnista. Tanhu on tehty yhteistyössä virolaisen Tanker
Breweryn kanssa. Latotanssit
METKA Gose 4,6% - UUTUUS Metka on klassinen gose reilun sitruksisella olemuksella. Korianterin siemen,
tuore appelsiinin kuori ja hento suolaisuus tekevät Metkasta äärimmäisen suun raikastajan! Biitsipäivä
KASSIS Sour Ale 4,5% - KAUDEN ENSIMAISTO Kassis on paikallisen Mäki-Heikkilän tilan mustaherukoilla
maustettu ryhdikäs hapanolut. Mummonmehu
VAUTSI Raspberry 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. Luottolager
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
LAUHA Imperial Stout 9,0% Lauha on paahteisen pyöreä Imperial Stout, jonka tuhtia olemusta virkistää
runsas humalointi. Turvaistuin

12. 8-BIT BREWING

8-Bit Brewing is a Helsinki based beer outfit. Combining a love of beer and games, we
specialize in clean and fresh fruit ales that aren’t thick, juicy, or sour. They are designed
to taste like beer first and fruit second rather than a glass of juice. We also make a line of
sessionable easy to drink versions of the traditional American Style craft beers. All our beers
are designed to taste as clean on the 5th pint as the 1st. Most of our products stay in the
5-6.5% alcohol range and are designed with crisp and light malt bodies to be thirst quenching and still packed
with flavor. We hope you’ll enjoy our refreshing “everyday beer” style either after work in a pub, or at home
paired with a great game. After years of opperating as a gypsy brewery, we opened our own facility
in Konala Helsinki in January of 2018.
Ocarina Of Lime 6,1% Lime Pale Ale. Kesäinen pale ale, jossa humalan virkaa toimittaa tuorepuristettu
limemehu.
Razident Evil 5,4% Vadelmapilsneri. Kevyt pilsneri, johon on upotettu reilut 50 kiloa vadelmaa.
Hoptimus Prime 6,1% West Coast Ipa. Jenkeissä tehdyn road tripin kunniaksi valmistettu ja hedelmäisillä
humaloilla höystetty Ipa.
PWND 4,9% kamomilla pale ale. Pehmeä ja pyöreä pale ale, joka on maustettu kamomillateellä.
Exotic Engram 5,2% American pale ale. Runsaasti herkullista Cascade-humalaa sekä hieman lisättyä belgialaista panimosokeria antamassa hivenen makeutta.
God of Wort 6,1% Classic IPA. Tähän mennessä katkerin ja humaloiduin olut, joka on lähtenyt 8-Bitin tehtaalta maailmalle.

23. 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.
Kesällä 2018 Kalevaan saatiin upouusi tölkitin rapakon takaa ja vuonna 2019
pulloista onkin alettu siirtymään pikku hiljaa tölkkipuolelle.
Kuluvana vuonna paniomolle kotiutuu myös lisää käymistilaa, joten keittopäivän höyryt siis nousevat Kalevan
taivaalle jatkossa vielä hieman tiuhemmin! Kippis!
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.
Steidium, Golden Ale 4,7% Tampereen sykkivässä sydämessä sijaitsevan Ratinan stadionin kunniaksi
nimetty Steidium on kesäisen raikas ja keveä kullankeltainen janonsammuttaja, joka on parhaimmillaan niin
aurinkoisella terassilla, saunanjälkeisessä vilvoittelussa kuin monituhatpäisessä rokkikeikan yleisössä nautittuna.
Blue Fur Squirrel, Porter 5,5% Tämä kieltä, niin nimellään kuin maullaan, hyväilevä porter on valmistettu
tamperelaisen O’Connel’s-ravintolan toimeksiannosta. Tähän tumman maltaiseen olueeseen raikkautta tuovat
kuusenneulaset ja mustikan hapokas marjaisuus takaa sen nautittavuuden myös olutteltan lämmössä!
Sushi Soldier, Pils 5,0% Sushi Soldier on alunperin suunniteltu K-Citymarket Pirkkalan ilmiömäisiin
mittoihin kasvaneen sushikeittiön ruokajuomaksi. Tämä perinteiseen pils-mallaspohjaan nojaava ja modernilla sitruksisella humaloinnilla terästetty vaalea janojuoma on kuitenkin omiaan nautittavaksi myös olutteltan
lämmössä!
Visionääri, IPA 6,0% Tampereen tämän vuotisessa Suuret Oluet Pienet Panimot -tapahtumassa ensimmäisen kerran päivänvalon nähnyt visionääri on rapsakasti humaloitu mutta silti tasapainoinen ja raikas India Pale
Ale, jonka makuun mukavaa vastakkainasettelua tuovat tunnistettavat mutta eri ääripäitä edustavat
Chinook- ja Mosaic-humalat.

8. SALAMA BREWING CO.

Salama Brewing Co on suomalainen pienpanimo, joka pyrkii yhdistämään mielenkiintoisimmat
progressiiviset oluttyypit mieltäkutkuttavimpiin tarinoihin ja inspiroivaan moderniin kuvitukseen luoden kokonaisvaltaisen kokemuksen. Neljän oluen ystävän vuonna 2018 perustama
panimo laajenee valonnopeudella läpi universumin. Makunystyröitänne ja mieltänne kiehtovilla
oluillamme haluamme luoda elämyksiä, jotka saavat aivojenne sähköimpulssit villeiksi ja teidät
jakamaan ilosanoman koko maailman kanssa. Haluamme tehdä ventovieraista ystäviä, ystävistä rakastajia ja rakastajista perheen, joka jakaa kanssamme megalomaaniset visiot, oudot tarinat ja riman
alittavan huumorin, joka kukoistaa varsinkin muutaman oluen jälkeen. Yhteys. Innostaminen. Vapautuminen.
Zephyr Micro IPA 3,5% Reippaasti aromeja ja makua, mutta kevyt kuin länsituuli.
Morphosis #002 Sour 5,3% Reippaasti mustikoita, vadelmia ja laktoosia sisältävä sour on kulkenut työnimellä Kunigatartuutti-sour.
Morphosis #003 Sour 5,5% Maustettu Ananaksella ja mandariinilla, raikasta trooppista Souria
Elektro IPA 6,5% Mosaicilla ja Citralla humaloitu runsasarominen IPA, joka on erittäin helposti juotava.
Gose Goes to Space - Amarillo 5,0% Amarillolla kuivahumaloitu raikas Gose virkistämään loppukesän
lämpimiä iltoja
Liquid Rorschach Imperial Stout 10% Samettinen Imp. stout joka maustettu paahdetulla kookoksella ja
vaniljalla
Huff Puff Pale Ale 5,5% Salaman toinen Pale Ale, joka humaloitu Citralla, Centennialilla ja Mosaicilla
Oscillations #002 Brut IPA 7,0% Salaman versio Brut IPAsta joka maustettu Ekuanotilla, todella juotava
täysin kuiva IPA

15. TORNION PANIMO JA TISLAAMO

Moi 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 tai hamppua portterhiin!
Hanassa:
Lapland Golden Ale 4,2 % (gluteeniton) UUTUUS! Maineikkaan gluteenittoman Lapland Red Alen luonutpohjoisirlantilainen panimomestari James Huey teki paluun kevyellä vaalealla alella, joka haastaa perinteiset
lagerit raikkaana kesäjuomana. Raikas brittihumalointi tuo olueen mukavan metsäisen aromin.
Original Lapland Lager 5,2 % KLASSIKKO! Aito Lapin kultamitalilager sellaisena kuin se tarkoitettiin. Pannaan alkuperäisellä vuoden 1964 reseptillä sen kehittäneen panimomestarin Leo Andelinin johdolla. Rakkaudesta tunturipuroihin. Hesarin makuraadin suosikki ja Monde Selection -kultamitalisti 2018.
Lapland Pilsner 5,2 % (gluteeniton) Tšekkiläisen David Mašan taidonnäyte. Lapin veden ja Saaz-humalien
raikkautta. Keittomäskätty, aromikas ja ruohoisen rapsakka tšekkityylinen pilsner.
Hamppu Porter 6,5 % UUTUUS! Lisäsimme olueen reilusti Tyrnävän Linnunradan tilan paahdettuja hampunsiemeniä. Lopputuloksena on hennon pähkinäisen aromin rikastuttama, paahteinen portteri.
Hillatus Sour Ale 5,5 % Mainetta niittänyt, aidolla Lapin hillalla maustettu raikkaan marjaisa hapanolut, joka
viime kesän SOPPeissa loppui aina kesken. Nyt olemme varautuneet!
NORTH Arctic NEIPA 5,5 % Vihreä Nortti on vaalea ja greippinen Lapin IPA. Sitruksinen ja kukkainen tuoksu, trooppista hedelmää, maltillinen, greippinen jälkikatkero.
Arctic Vehnä 5,5 % Raikas ja kesäisen vaalea vehnäolut, johon arktista aromia tuo ripaus katajanmarjaa.
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.
100 g hillaa per litra juomaa!
Pullot ja tölkit:
Meri-Lappi Gose 4,2% UUTUUS! Raikas ja hapan, suolalla maustettu vehnäolut, johon korianterin siemen
tuo sitruksisuutta. Teimme tutkimusmatkan jäänmurtaja Sammolla varmistaaksemme, että oluen suolapitoisuus on täsmälleen sama kuin jäisen Perämeren.
NORTH Arctic Lager 5,5 % SUOMEN PARAS vaalea lager 2018. Sininen Nortti on 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.
Tornio Distillery

24. OLU BRYKI RAUM

Olu Bryki Raum / Suupohjan Panimo tuotteet.
KULLERVO vaalea ruissahti -kansallinen erikoisuus, Täyteläinen pehmeä hedelmäinen.
KULLERVO tumma Ruissahti- kansallinen erikoisuus- Täyteläinen kevyesti paahteinen.
KULLERVO vehnäsahti - kansallinen erikoisuus - Vehnäinen hedelmäinen helppo.
OSMOTAR mallassahti- kansallinen erikoisuus - Makea maltainen hedelmäinen.

3. PANIMO HONKAVUORI
Äkäsen eukon hieno lagerolut 4,1%. International Pale lager. Helposti lähestyttävä
suodattamaton vaalea täysmallaslager, jonka kruunaa kevyehkö katkerohumalointi.
Carelian Blonde 5,5%. Belgian Blonde ale. Pehmeä ja hedelmäinen blonde ale, jossa
häivähdys neilikkaa ja sitrusta.
Emigrantti 7,7%. American Strong ale. Voimakkaasti humaloitu amerikkalaistyylinen strong ale, jossa runsas
karamellimaltaisuus tasapainottaa humalaisuutta.
Heili 6,6%. Weizenbock. Kansainvälisesti ja myös kotimaassa palkittu vehnäolut, jonka makumaailma on
monivivahteinen ja suutuntuma hieman sahtimainen.
Taiga 6,6%. Porter. Miedosti humaloitu porter, jonka kevyt makeus tekee oluesta tasapainoisen makuelämyksen.
Luomu Juhlalager 4,5%. Lager. Vaalea ja pehmeänmakuinen luomulager. Sopii janojuomaksi.
Kapteeni Honkavuori 5,3%. Hopped American lager. Vaalea ja humalainen lager, jossa myös runsas maltainen maku.
Double Doc Emeritus 8,5%. Carelian Strong ale. British strong alen tyyppinen, mutta hieman vahvempi
Carelian strong ale. Maussa maltaisuutta ja aromissa mm. kuivattua hedelmää.

