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.
Kegituote 2dl 4€/4dl 8€
Stick Shift Sour Ale 5.0%, sesongin marjoilla tuunattu sour kesäpäivään tai vaikka
vaihteistoöljyksi. Kegituote 2dl 4€/4dl 8€
Greasy Fingers Stout 5.5%. Pidennettyä moottorin ikää paahdetuilla maltailla.
Pullotuote 33cl 6€

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.
SMOKERS DUNKLES BOCK 6,9% Espoolaiselle Smokers Beer & BBQ-ravintolalle tehty tuhtirunkoinen tumma
ja savuinen bock. Osa valmistukseen käytetyistä maltaista on savustettu ravintolan omalla smokerilla. Ensi-ilta
SOPP Oulu 2019
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.
BRYGGERI ROTMALZ 11,0% Tumman ruskea ja tuhdin makuinen hybridiolut, joka saa luonnetta niin erikoisista
raaka-aineistaan kuin punaviinitynnyreissä tapahtuneesta kypsytyksestä. Panimomestari Mathias Hüffner teki
oluen, jolle on vaikea löytää vertailukohtaa maailman muista oluista.
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.

SONNISAARI

ALL DAY Saison 5,5% UUTUUS! Kevyt, kuiva, mausteisen hedelmäinen, jenkkihumaloitu saison.
KÄPYLEHMÄ Imperial Hoppy Lager 7,1% UUTUUS! Kahteen kertaan kuivahumaloitu, vahva lager.
TOAST & HOPS Stout 6,2% UUTUUS! Suklaisen paahteinen jenkkistout.
FLIRTTI Gose 4,8% Tasapainoisen hapan, perinteinen gose ilman turhia kikkailuja.
Vain ripaus merisuolaa ja tuhdisti korianteria.
VATTU Raspberry Sour 4,8% Ihanan pinkki ja vadelmainen sour! Valmistettu aidosta vadelmasoseesta.
SOURI GELLER Sour Pale Ale 4,8% Vehnäisen hedelmäinen, kukkaisella Amarillolla humaloitu sour pale
ale.
SEINÄKUKKA Sessio IPA 5,3% Pyöreän hedelmäinen ja raikas sessio IPA.
MULKERO Porter 5.5% Appelsiininkuorilla ja fenkolinsiemenillä maustettu pehmeä porter.
TIPPA ’19 Keskisarja Edition DIPA 8,0% Supermehukas Tupla-IPA. Humaloitu moderneja
cryohopseja käyttäen.
ORANGE NELSON SAUVIN Barley Wine 10,2% Kolmella appelsiinilajikkeella ja Nelson
Sauvinilla kuivahumaloitu liköörimäinen ohraviini.

TORNION PANIMO JA TISLAAMO

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, reippaan paahteinen portteri.
Hilla Cloudberry Longdrink 5,0% UUTUUS! Aito Lapin hilla ja käsityönä tislattu lappilainen Lójhtu-gin yhdessä muodostavat ennenkokemattoman aromikkaan ja raikkaan elämyksen.
Käytämme 100 g hillaa per litra juomaa!
Lapland Golden Ale 4,2 % (gluteeniton) UUTUUS! Maineikkaan gluteenittoman Lapland Red Alen luonut
pohjoisirlantilainen panimomestari James Huey teki paluun kevyellä vaalealla alella, joka haastaa perinteiset
lagerit raikkaana kesäjuomana. Raikas brittihumalointi tuo olueen mukavan metsäisen aromin.
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.
Hillatus Sour Ale 5,5 % Mainetta niittänyt, aidolla Lapin hillalla maustettu raikkaan marjaisa hapanolut, joka
viime kesän SOPPeissa loppui aina kesken. Nyt olemme varautuneet!
Lapland Pilsner 5,2% (gluteeniton)Tšekkiläisen David Mašan taidonnäyte. Lapin veden ja Saaz-humalien
raikkautta. Kepeän maltainen, aromikas ja ruohoisen rapsakka tšekkityylinen pilsner.
Kirsikka sour 5,5% UUTUUS! Leivonmäen Tommolan tilan makeat, käsinpoimitut kirsikat ovat pääosassa
tässä pienessä hapanoluterässä, jonka teimme yksinomaan kesän tapahtumiin. Maistelussa 1 keg per päivä!
Pullot ja tölkit:
Meri-Lappi Gose 4,2% Raikas ja hapan, suolalla maustettu vehnäolut, johon korianterin siemen tuo sitruksisuutta.
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.
Tornio Distillery:
Piki Tervalikööri 21% Täyteläinen käsin tehty tervalikööri, jonka maun salaisuus on aito kainuun terva.
Noki salmiakkilikööri 21% Lappilainen käsityöläissalmari. Täyteläisen maun takaavat aito apteekkarin
salmiakki ja lakritsauute. Ei esansseja!
Lójhtu The Magical Gin of Lapland 46,3% Tislattu käsityöläisgini, jonka aromikkuuden salaisuutena ovat
käsin poimitut Lapin yrtit ja marjat, kuten hilla ja ruusujuuri. Tuoksussa pohjoista korpimetsää, marjasuota ja
kanervaa. Maku pehmeän marjainen ja katajainen. Pullotettua Lapin taikaa!

TEERENPELI

HANASSA:
Luomuleevi 5,0% Vaalea raikas luomulager
NotkeaNipa 6,6% Pirteästi humaloitu suodattamaton India Pale Ale
VauhtiVeikko 5,3% Vaalea suodattamaton vehnäolut
Punaherukka-Verigreippi Lonkero 5,5% Aidoista mehuista ja Pyyginistä valmistettu
craft lonkero
Lempi Mustikkasiideri 4,5% Aidolla mustikalla maustettu puolimakea siideri
PULLOSSA:
Robi 5,0% Punertava, pehmeän maltainen Rotbier
LaiskaJaakko Luomu 4,5% Tumma ja pehmeä luomulager
JulmaJuho 7,7% Tumma ja täyteläinen, kevyesti savuinen porter.
Viskimuuli 5,0% Inkiväärillä ja limellä maustettu, tislaamon omasta mallasviskistä valmistettu long drink
TISLEET:
Teerenpeli 10yo single malt - 43%, Ensimmäinen suomalainen 10v mallasviski
Teerenpeli Kaski - 43%, 100% PX-Sherrytynnyrissä kypsynyt mallasviski
Teerenpeli Savu - 43%, Tuoreen hedelmäinen, pehmeä, suolaisen salmiakkinen ja savuinen mallasviski
PyyGin - 45%, Pehmeä, Sitruksinen ja mausteinen craft gini

PANIMO KIISKI
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. Täysmallas pintahiivaolut.

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%

MALLASKELLARI

Avasimme Mallaskellari-pubin Oulun Rotuaarille kesällä 2018 tavoitteenamme laajentaa Oulun oluttarjontaa erityisesti kotimaisten pienpanimo-oluiden saralla. Käytännössä alusta asti olemme kuitenkin valmistaneet myös omia oluita, ensin kiertolaispanimona ja myöhemmin kollaboraationa ystäväpanimoiden, kuten Cool Headin ja
Maistilan kanssa. Ensimmäinen oma oluemme sai ensi-iltansa marraskuussa 2018.
Vihdoin tänä kesänä haaveemme omasta panimosta tuli toteen ja pieni autotallipanimomme Oulun Ruskossa tuottaa nyt olutta pääasiassa oman pubin myyntiin. Tämä mahdollistaa vapauden
tehdä paljon uusia, erityyppisiä oluita ja paljon kokeellisia eriä.
Kaktusviikuna Sour Ale Hedelmäinen sour ale, missä Kaktusviikuna tuo kivasti twistiä happamuuteen ja
luo sen syvän punaisen värin
Vesimeloni Gose Vesimelonilla ja korianterilla maustettu kevyesti suolainen hapanolut, jossa puolet käytetyistä maltaista on vehnää. Vesimeloni tuo kevyttä kesäistä vivahdetta.
Orange Flakeshake Berliner Weisse 6,0% Appelsiinillä terästetty hapanolut, jossa käytetty Uusi-Seelantilaisia Wai-Iti ja Kohatu -humalia tuomaan extra-sitruksista makua. Maltaiden sekaan lisätty reilusti kaura- ja
ohrahiutaleita pehmentämään vahvaa hedelmäistä makua.
Kiikeli Ginger Gose 5.5% Happama, limemäinen maku yhdessä korianterin, suolan ja kypsytysvaiheessa
lisätyn tuoreen inkiväärin kera tekee tästä oluesta kesäisen ja raikkaan janonsammuttajan.
Laevahukk Baltic Porter 7,0% Yhteistyössä Maistilan kanssa tehty tumma Porter. Korkea alkoholipitoisuus on kivasti tasoitettu karamellimaltailla ja paahdetulla ohralla tuoden kaakon ja kahvin makua. Oluen
valmistukseen on käytetty nestemmäistä Bohemian Lager hiivaa hieman tavallista korkeammassa lämpötilassa sopivamman aromin aikaansaamiseksi.
Chestnut Brown Ale 6.5% Perinteinen englantilaistyylinen paahdetun karamellimainen brown ale, johon on
lisätty reilusti kastanjaa korostamaan hedelmäisen pehmeää makua.
Imperial Iceberg Gose 7.5% Vahvempi versio kevyen happamasta ja suolaisesta gosesta, missä on potkua
mutta silti perinteisen gosen makua unohtamatta. Ensimmäinen meidän valmistama hapanolut.
Tervetuloa tutustumaan, paikan päällä myös todennäköisesti muutama yllätysolut tarjolla.

HAAPALA BNB

HAAPALA on ravintola, bed&breakfast sekä pienpanimo Kainuusta.
Suomalaisen ja kainuulaisen luonnon antimet ovat olennainen osa Haapalan olutvalikoimaa. Haluamme tuottaa maistuvia oluita ravintolamme annosten kanssa nautittavaksi.Toki
oluemme soveltuvat nautiskeluun myös sellaisenaan.
Vaarojen Vaalea Blonde Ale 5,4% Kesän 2019 uutuus on vaalea blonde ale, joka on maultaan maltainen,
helposti nautittava pitkinä (ja toivottavasti lämpiminä) kesäpäivinä! Kokeile Vaarojen Vaaleaa esimerksi Haapalan terassilla muutama hodarin kanssa.
Hiukan helmeilevä Golden Ale 4,7% Tämä Haapalan helposti juotava olut sopii kaikkiin tilaisuuksiin.
Kevyt kahden maltaan sekoitus pale ale- sekä kauramallasta on humaloitu tasapainoiseksi kokonaisuudeksi.
Täydellinen nautittavaksi pitkinä kesäpäivinä, jolloin aurinko ei laske laisinkaan. Sopii hyvin keveiden kesäruokien yhteyteen, kuten kalan ja kanan kanssa.
Korpikuusen Kuiskaus Kuusenkerkkä Pale Ale 5,2% Pale alella on pitkä historia, ja ne ovat olleet ikonisia brittiläisten suosikkeja jo 1700 luvulta lähtien. Haapala on tuonut perinteen tähän päivään lisäten tuoretta
kuusenkerkkää jokaiseen erään tuoden kevyesti makean raikkaan suomalaisen metsän maun tähän kylmään
ja virkistävään klassikkoon. Rapea, keskitäyteläinen, katkera ja makea kuusenkerkkä pale ale sopii hyvin
savustetun kalan, makkaran tai burgerin seuraksi - erityisesti Haapalan kyyttöburgerin seuraksi.
Riuskasti Rukiinen Ruis IPA 6,4% Haapala on lisännyt tähän historialliseen olueen suomalaista historiaa
ja sekoittanut siihen sen rakkainta viljaansa, ruista. Ruis lisää olueen täyteläisyyttä ja luonnetta, ja runsaassa humaloinnissa on myös pieni häivähdys sitrushedelmää. Pehmeä, keskitäyteläinen ja katkera ruis ipa on
monipuolinen ja hyvin tasapainoinen olut. Haapalan ruis ipa sopii yhtä hyvin nautittavaksi niin kalan, grillatun
possun kuin riistankin kanssa, kun illat pimenevät ja talvi tekee tuloaan.
Usvainen Uitto Terva Porter 5,4% Haapalan porterissa on aitoa hautatervasta valmistettua kuhmolaista
terva-armoia.

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

MAISTILA

Maistila. Ehta oululainen. Panimomyymälä Kaarnatie 20, Alppila. Avoinna ma –pe.
Hüpfen, Hoppy Wheat 5,2 % Saksalaisilla ja amerikkalaisilla lajikkeilla humaloitu
virkistävä kesävehnis.
Spyson, Spicy Saison 8,0% Salvialla, rosmariinilla, timjamilla ja katajanmarjalla
maustettu maalaisolut.
Kouho, Belgian Blonde Ale 6,0 % Lempeä, rukiilla ryyditetty belgi blonde ale.
Det Var Det, Witbier 5,2 % Sitruksinen, kevyt ja virkistävä Bruxellensis Trois wit.
Birdie, Belgi IPA 8,0% Hedelmäinen ja hennon mausteinen IPA belgialaisittain.
Mango tango, Mango Sour 4,8 % Mangoisa, kevyt ja virkistävä hedelmähapanolut.
Helakka, Berlinwer Weisse 4,0 % Raparperilla ja metsämansikalla maustettu, kepeän raikas berliner
weisse.
Musta Jaska, Imperial Stout, 9,0 % Paahteinen, voimalla humaloitu tuhti stout.
Erämaan tietäjä, Ruis Pale Ale 5,4% Lempeän rukiinen, rapsakasti humaloitu pale ale.
Jälkipeli, Saison 6,1% Passionhedelmällä, sitruunalla ja appelsiininkuorella maustettu belgi ale.
Kierro, IPA 6,2% Simcoella ja Mosaicilla humaloitu West Coast-IPA.
Single hoppit - Belma, Pale Ale, 5,2% Amerikkalaisella Belmalla humaloitu single hop ale.
Single hoppit - Ahtanum, Pale Ale 5,2% Amerikkalaisella Ahtanumilla humaloitu single hop ale.
Vallesmanni, IPA 6,4% Karamellisen maltainen, passelisti puraiseva, hedelmäinen jenkki&britti -hybridiolut.
Kotakari, Porter 7,9 % Kahvisen paahteinen portteri pähkinäisen vaniljaisella vivahteella.
Pessimisti, Sour Pale Ale 5,2% Mehuisan hedelmäisesti humaloitu hapan pale ale.
Nurmipäivä, Gose 4,1% Sitruunaruoholla maustettu suolaisan kirpeä olut.
Moood, Milk Stout 5,8% Laktoosilla ja vaniljalla pehmennetty stout.
Viitankantaja, Belgian Dark Strong Ale, 10,0% Pyöreän pehmeä, makean maltainen belgi-lämmittäjä.
Vintage 2017. Takuusaletisti viimeinen kegi Viittaa. Hartaudella kypsynyt.

HAILUOTO

Gose 5,4 % Gose on pohjois-saksalainen korianterin siemenillä sekä merisuolalla
maustettu aavistuksen hapan vehnäolut.
Vehnäolut 4,7 % Miedosti katkeroitu saksalaistyylinen vehnäolut, jossa korkea
hiilihappoisuus ja verraten maltainen makeus. Erityinen baijerilainen hiivakanta
antaa oluelle monitahoisen makumaailman josta löytyy banaania ja neilikkaa. Raikkaan ja uniikin juomakokemuksen täydentää mieto ja maukas Saphir humalointi.
Pellonmaito 3,2 % Pintahiivalla käytetty, neljästä suomalaisesta viljasta ja maltaasta mäskätty sekä saksalaisilla humalilla kiehautettu olut. Mieto alkoholipitoisuus ja rikas maku tekevät tästä erinomaisen
Luovon Sonni 5,3 % Hailuodon Panimon ja Sonnisaari Panimon ensimmäinen yhteistyöolut on tumma lager.
Tumma Vehnä 4,1 % Tumma, etelä-saksalainen vehnäolut. Monipuolinen mallaspohja, jossa myös tummiksi
paahdettujen maltaiden tuomia makuja. Tyypillinen pintahiivalla käytetty vehnäolut on miedosti katkeroitu
Pilsneri 5,1 % Luomu, vaalea, pastöroimaton, lisäaineeton ja suodattamaton täysmallasolut.
Laakeri 4,3 % Mieto ja maukas, raikas kullankeltainen lager. Klassinen baijerilainen helles-tyylinen olut.

PANIMOYHTIÖ TUJU

Panimoyhtiö Tuju on vuonna 2015 Lappeenrannassa perustettu ja toimiva käsityöoluisiin erikoistuva pienpanimo. Teemme laajalla skaalalla niin sameita kuin
kirkkaita ipoja, stoutteja, lagereita, tynnyrikypsytettyjä oluita ja mixed
fermentation- sekä kattilahapatettuja hapanoluita.
Hanassa:
Hoptinen Illuusio 4,9% - Simcoe, citra ja chinook Session IPA
Berliner Munkki 4% - Sitruunankuorella maustettu Berliner weisse
Pils or Die 5,2% - Keller pils
Amarillo saison 6,5% - Amarillolla humaloitu raikkaan sitruksinen saison
Vermont ravit 8/19 6,5% - Humalamehuinen NEIPA, triplasti kuivahumaloitu cryo amarillolla, citralla ja
simcoella
Pyöveli 9,3% - Chinookilla ja columbuksella voimakkaasti humaloitu, suklaisen paahteinen imperial stout
Vihtahousu 12% - Heaven Hill-tislaamon bourbon tynnyreissä 10 kuukautta kypsynyt imperial stout.
Pullossa:
Farmhouse alien 5,5% - Amarillolla ja mosaicilla kevyesti humaloitu kevyt saison
Deep red 9% - Bourbon tynnyrissä kypsytetty imperial red ale
Lesoilu stout 9% - Bourbon tynnyrissä kypsytetyllä bourbon arabica kahvilla maustettu imperial stout. Tehty
yhteistyössä Lappeenrantalaisen palkitun Lehmus roastery kahvipaahtimon kanssa

MALLASKOSKEN PANIMO

Synkkyydestä syntynyt - Pimeässä pantu - Routaisen maan hedelmä. Seinäjokelainen Mallaskosken panimo ammentaa inspiraationsa oluiden panemiseen pohjalaisen
sielunmaiseman synkkyydestä. Mallaskoskella aurinko ei paista, elämä ei hymyile
ja turha rupattelu ei kiinnosta. Panimon perustaja Johan Wallenius aloitti juomiensa
valmistuksen vuonna 1921 vanhan pesutuvan nurkassa. Vuonna 1928 Wallenius
päätti ostaa tontin lähellä mylvivän kosken rannalta ja rakentaa paikalle Mallaskosken
tehtaat. Panimomestarina toimii Jyri Ojaluoma.
Blueberry Sour Ale 5,0% Reilusti hapan, aidolla suomalaisella mustikalla maustettu ale, aromihumalana
Mosaic
Nemesis Cognac Barrel Aged Imperial Rye Stout, 12,8% Ruispohjainen Imperial Stout, 3-4kk käymisaika, kypsytys 9kk uusissa konjakkitynnyreissä
Cerberos Bourbon Barrel Aged Imperial Stout, 11,8% Lakritsinjuurella mautettu Imperial Stout, 3kk
kypsytys uusissa Bourbon- tynnyreissä
Jeriko Wild Ale 5,6% Jeriko on käytetty Seinäjoen jokirannasta heinäkuussa 2018 kerätyllä hiivakannalla.
Reilu kattilahapatus ja aromihumalana Saaz, maltaina Pils ja vehnä
NEIPA, 6,0%. Tuore ja raikas Mallaskosken NEIPA, kuivahumaloitu Citralla ja Mosaicilla.
Craft Pils, 5,0% Ehkä maailman paras Pils? Tehty Mallaskosken omalla perinnehiivalla, humalina Perle ja
Saphir.
Amarillo Hopfenweisse, 5,8% Suodattamaton, vaalea vehnäolut, joka on humaloitu amerikkalaisella aromihumalalla, Amarillolla. Upea kesäjuoma loppukesän lämpimille keleille!
Spirit of Mallaskoski, 38% Helsinki Distilling Companyn kanssa tehty viina, jossa höyryinfuusion kautta
raikas Amarillo-, Cascade- ja Pekko- humalien raikas aromi

LAMMIN SAHTI

Lammin Sahti 7,5%. Aito perinteinen sahti
Naakka Porter 7,0% Täyteläinen portteri.
Tärppi 38%. Sahtitisle
Sahdin Henki 40%. Sahdista tislattu yli viisi vuotta tammitynnyrissä kypsytetty viski
Siiderin Tippa 40%. siideristä tislattu, tammitynnyrissä kypsytetty tisle
Salmari 38%. Sahtitisleestä valmistettu salmari.

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.

ISO-KALLAN PANIMO

Lakka Saison 7.3% - Lakkaa juomasta
Keskari 4.5% - Vaalea lager jossa mukava saaz humalien takapotku
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
Mocking Bird Long Drinki 5% - Tuttavallisesti Monkero, eli aidoista mansikoista tehty lonkero
Jahti 5.8% - Metsästyskauden ulkopuolella reilummin humaloitu ruisale sopii hyvin yöjahtiin
Savukekri 5.5% - Vuoden 2018 Suomen Paras tumma lager, kekripukki vie kielen mennessään miellyttävällä
savuisuudella ja maltaisuudella
Dark Lager 4.5% - Tumma ja maltainen lager maistuu säällä kuin säällä

BOCK’S 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 4,9% (Tumma) 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.
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!
Cider 4,6% Palkittu puolikuiva ja samea aito siideri. Helmeilevä ja täyteläinen luontaisen omenan makuinen.
Hot Cider 4,6% Warm Cider with Cinnamon and brown sugar!

PYYNIKIN BREWING COMPANY

Pullo:
KauppaIPA 4,7% gluteeniton (pullo 0,33l) Gluteeniton, vaalea, raikas ja
hedelmäinen sessio-ipa, jossa häivähdys Amerikkaa.
Cube Bitter Orange 0% Hieman katkeroinen appelsiinilimsa.
Cube Sour Apple 0% Kirpakka omenalimsa.
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.
Citra California Lager 5% Citrahumaloitu, kevyen katkeroinen ja sitruksinen lager.
Ruby jazz ale 4,7% World´s best mild dark ale (2016 World beer awards)
Ruby Jazz Alen tumma punerrus henkii syksyistä raikkautta. Tehty alunperin syysolueksi. Maussa myös sitrusta ja marjaisuutta. Mukana pihlajanmarjaa.
Dark Eye Rye Lager 4,2% Rukiilla maustettu kuivahko ja paahteinen tumma lager.
Mint in Black 8,9% Ensipuraisussa tulee vastaan vahva humalointi, maussa löytyy täyteläisyyttä ja paahteisuutta, joka päättyy viipyilevään mintunmakuun.
PayDay Craft Gin 48% Tamperelainen, käsityönä tehty, perinteisesti maustettu London dry gin. Saavuttanut
kultamitalin kansainvälisesti arvostetussa Meininger´s International Spirits Awardseissa.
Saatavilla myös GT:nä ja 5,6% lonkerona.
Pyynikin Hazy Green Apple cider 4% UUTUUS! Pirteä, suodattamaton ja puolikuiva omenasiideri.
Pyynikin Long Dring with PayDay gin 4% UUTUUS! Oman tislaamon ginistä valmistettu herkullinen
greippinen lonkero.

LAPIN PANIMO

Suomen pohjoisin panimo, Lapin Panimo, Rovaniemeltä valmistaa suodattamattomia,
pehmeästi humaloituja ja puhtaita oluita ilman lisäaineita ja kemikaaleja.
Lapin Amber Lager 4,5% Hunajaisen pehmeä ja helposti lähestyttävä maukas, pihkansävyinen pohjahiivaolut kaikkiin tilanteisiin!
Aihki Dark Lager 4,6% Ikivanhan männyn sinnikkyydellä kypsytetty Aihki on täynnä
vivahteita ja vahvuutta. Sopii erinomaisesti myös ruokajuomaksi!
Kuusi Spiced Ale 4,4% Lapin Panimon Kuusi on lappilainen ale- olut jossa on henkäys lämmintä mausteisuutta.
Hölmö IPA 5,4% Hölmö on Levin Hullu Poron Pub Hölmölän oma olut. Hedelmäinen tuoksu ja helposti lähestyttävä raikas maku sopivat myös IPA -olueen tutustujille tai ruoan kaveriksi.
Saana Lapland Pale Ale 5,5% Saana Lapland Pale Alen makuaromit ovat pehmeitä sekä syviä ja niistä voi
aistia leppoisaa lappilaisuutta. Tuoksussa on lempeää hedelmäisyyttä, kesäistä katajaa ja raikasta tunturituulta. Suutuntuma on erittäin pehmeä ja väri upean punertava.
Hanki Spring Bock 6% mLapin kevät alkaa häikäisevien hankien aikaan. Hanki Spring Bock on kuin Lapin
runsasluminen keväthanki: vahva pinnalta, mutta pehmeä ja puhdas sisältä. Kun haluat raikkaan kevättuulahduksen, nauti Hanki!
Ylläs Kuusenkerkkä IPA 5,5% (Vain SOPP:eista ja Jounin Kaupasta Ylläkseltä)
Kero Ale, 4,5% Puuttoman tunturilaen mukaan nimetty Kero on persoonallinen, brittiläistyylinen ale nuotiolle
tai kisakatsomoon! Mainio kesäjuoma.
Loimu Savulager 5,5% Istu kiirettä alas nautiskelemaan ja löydä Lapin Panimon Loimun sisäänsä piilottama
erätulen tunnelmaa! Loimun pehmeät aromit ovat syntyneet hitaasti ja kiirettä kypsyen.
Riski Amber Lager 6,5% Roteva Riski on kaikin puolin vahva ja täyteläinen pohjahiivaolut, joka maistuu
lasissa nautittuna sellaisenaan tai hyvän ruon kanssa.
Rops Helles 4,2% Raikas ja kevytmaltainen helles olut. Puhdas ja juurilleen uskollinen kesäjuoma olut.
Lapin Suvi 1,8% Suomen suvi! Kaksi sanaa täynnä merkitystä ja mielikuvia. Lapin Panimon Suvi-oluesta voit
aistia häivähdyksen kesäistä ja tuoksuvaa mustikkametsää.
Kaltio-kivennäisvesi matalahiiilihappoinen. Lapin laadukkaan veden ja mineraalien sekoituksena syntyi
Kaltio kivennäisvesi. Puhdas ja raikas juoma pöytään tai janojuomaksi. Suosittelemme erityisesti hyvän ruoan
seuraksi.

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.
Double IPA 8,5% Seitsemän uuisseelantilaisen humalan ja 6 maltaan tasapainoinen liitto.
Suvi 4,5% Koivunlehdillä maustettu vaalea lager. Tältä suomen kesämaistuu!
LuomuPils 5,2% Luomu ja Gluteeniton täysmallas olut. Heleä nautinto.
Märkä IPA 5,0% Märkä Simon IPA. Perinteisen Britti tyylin IPA. Nam!
Vehnä 4,5% Saksalaistyylinen suodattamaton vehnäolut. Sopii kesään!
Pekoni 4,5% Aidolla HK:n amerikan pekonilla maustettu tummahko savulager.
Nokkonen 5,2% Aidolla nokkosella maustettu raikas pils. Kesä juomaa parhaimmillaan.
Saaz Lager 4,5% Saaz Humalla tehty kepeän maukas vaalea lager
Octoberfestbier 5,7% Oktoberfestbier on kullankeltainen, tukevarunkoinen ja pehmeän maltainen täysmallasolut. Magnum- ja Perle-humalat tuovat makeahkon maltaiseen runkoon reilusti rapsakkaa raikkautta.
Kova Omena 5,5% Omena lonkero! Omenamehua ja maailman pohjoisimman tislaamon Giniä.
Erittäin omenainen kesäjuoma.
Suklaa Brown Ale 4,5% Suklaalla maustettu Brown ale. Maltaisuutta ja mukavasti suklaisuutta.
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.

