BRYGGERI HELSINKI
Hanaoluet:
Bryggeri Pils 4,5%
Aito saksalaistyylinen lagerolut, joka on saanut ystäviä upean hedelmäisyytensä ja
voimakkaan humalointinsa ansiosta. Suodattamaton olut on oivallinen janon sammuttaja ja
lisäksi runsaan makuinen.
Bryggeri Weizen 5,0%
Valmistettu eteläsaksalaisten suodattamattomien esikuviensa mukaan. Sen
banaanimainen hedelmäisyys täyttää suun ja vehnäinen viljaisuus tekee jälkimausta
kuivahkon.
Bryggeri IPA 5,5%
Kauniin mahongin värinen, tasapainoisen maltainen sekä hedelmäisen ja havumaisen
aromikas arki-IPA, jonka pehmeä maku kestää runsasmakuisten ruokien seuran.
Bryggeri Tartan Scotch Ale 7,5%
Wee heavy, pikku vahva, on tyyliltään Bryggerin lämmittävä, skotlantilaistyylinen tuhti ale.
Sen aromi on makean maltainen ja hennosti karamellinen. Maku on täyteläinen ja hiukan
paahtuneen pähkinäinen. Jälkimaku on lämmittävä, kevyesti paahtunut ja maltainen.
Tartan sopii parhaiten hitaaseen nautiskeluun ja aterian jälkiruokajuomaksi.
TEST BREW #011 MIST IPA 6,4%
Bryggerin testiolutsarjaan kuuluva trooppisilta hedelmiltä tuoksuva samea IPA, jonka maku
on raikas ja jälkimaku melko katkera. Ensi-ilta on vuoden 2020 mini-SOPP Helsinki.
Bryggeri Supernova DOUBLE IPA 9th 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.
Pullo-oluet:
Bryggeri 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.
Bryggeri 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.
Bryggeri 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.
Bryggeri Talviportteri 5,5%
Bryggeri Talviportteri on aromiltaan hieman savuinen ja pehmeän maltainen tumma
talviolut. Sen paahtunut ja keskitäyteläinen maku sopii upeasti riistaruokien ja jouluisten
herkkujen kumppaniksi.

Bryggeri Black Bock 6,9%
Bryggeri Black Bock on pehmeän maltainen tumma kausiolut. Sen ryhdikäs savuinen
aromi on peräisin espoolaisessa Smoker´s Beer & BBQ-ravintolassa tammisavulla
aateloiduilla maltailla. Paahtunut maku yhdistyy upeasti tuhtiin runkoon ja tekee siitä
rotevan luonteikkaan seurustelu- ja ruokajuoman.
Bryggeri Supernova Double IPA 9th EDITION 7,8%
Vaalea, sitrusarominen humalapommi, jonka mehukkaan rungon kruunaa
huippulaadukkaat humalalajikkeet. Humalan sitruunaisuutta korostaa
kuivahumalointivaiheessa käytetty sitruunan kuori. Kuiva ja katkera jälkimaku kestää
suussa pitkään.
Bryggeri Rosè 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%
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.

MAKU BREWING
IPA 7,3%
Klassikko
Barley Wine 9%
Voimakas ja juhlallinen
Hyöky American Lager 5,1%
Raikas ja kevyt
Imperial Stout 10%
Tuhti ja pehmeä
Imperial Stout -Bourbon barrel aged (Heaven Hill) 10%
Tuhdin tamminen
Sinneppäi omenasiideri 5,0%
Mehevän hedelmäinen
DIPA 9%
Makuripa 5,7%

PYYNIKIN BREWING COMPANY
Neipa 5%
Amerikan herkkuhumalien, kauran, vehnän ja ohran kanssa pantu
mahtavan raikas suodattamaton neipa.
Liquorice raspberry sour 5,3%
Suolaisen lakritsin ja vadelman kera rakennettu makukokonaisuus yhdistettynä
suodattamattomaan hapanolueen. Erikoiserä.
Double Coffee Milk stout 4,6%
Kylmäuutetun kahvin ja maitosokerin pehmeän paahteinen makukokonaisuus yhdistettynä
brittiläiseen stout-olueen. Erikoiserä.
Mild Raspberry porter 4%
Kevyt, hyvin tumma paahteinen ja suklainen ja vadelmalla maustettu portteri.
Midsummer night fairies Vihta lager 4,8%
Kertaeränä tehty kesäinen lager jossa mukana vehnää ja koivu-uutetta.
Kekkonen hipsteri ipa 4,4%
Erottuva ipa. Humalaa, hedelmää, happamuutta ja vivahde vaniljaa.
Citra Californian lager 5%
Sitruksinen alemaltaan, lagerhiivan ja citra-humalan vuoropuhelu.
Greippi Long Drink 4%
Oman tislaamon ginistä valmistettu herkullinen greippinen lonkero.
Mammoth DIPA 8,4%
Perinteinen tupla-ipa. Vahva mallasrunko sekä vahva katkerointi.
Lisäksi panimon omia virvoitusjuomia.

LAMMIN SAHTI
Sahti 7,5 %,
Aito perinteinen tummahko sahti.
Naakka Portteri 7,0 %
Tumma, täyteläinen portteri
Lisäksi tisleitä.

PANIMO HONKAVUORI
Grand Cru 10,5%
Carelian Barleywine (pullossa)
Tumma Heili 4,3%
tumma vehnäolut (pullossa)
Appi laiha lager 2,2 % (pullossa)
Heili 6,6%
vehnäolut (hana)
Työ 5,0%
puolikuiva omenasiideri (hana)
Äkäsen eukon hieno lager 4,1 % (hana)
Taiga 6,6%
North Carelian porter (hana)
Double Doc Emeritus 8,5%
Bourbon tynnyristä (hana)
Emigrantti 7,5%
American strong ale Bourbon tynnyristä (hana)
Kapteeni Honkavuori 5,0%
American lager (hana)
Anoppi 5,0%
kuiva IPA (hana)

LOIMAAN PANIMO
Loiva Blond Ale 5,3%
Uoma Apa 5,3%
Voima Ipa 5,3%
Savi tumma porter 5,3%
HopHop DIPL 9%
Bohemia Lager 5%
U.S. Lager 5%
Pacific Lager 5%

ESPOON OMA PANIMO
Rantaraitti IPL 6,2%
Voimakkaammin humaloitu suoraryhtinen lager
Saunalahti Porter 5,5%
pehmeä ja silkkinen, espressoa maussa
Westend Vehnä 4,7%
Belgi vitbier. Raikkaan sitruunainen vehnä, jossa runsaasti hiilihappoja tyylinmukaisesti.
Paavola Lager 4,7%
Perinteinen saksalaistyylinen lager, jossa erikoismaltaat tuovat rakennetta ja suutuntumaa,
mutta olut on kuitenkin raikas ja kuiva
Kytäjä Pale Ale 5,5%
Tasapainoinen olut, jossa on maltaan makeutta sekä humalien tuomaa raikkautta. Amarillo
ja Cascade humalat tuovat sitruksisuutta ja greippisyyttä.
Sveitsi Schwarz Bier 5,5%
Tämä tumma lager on samaan aikaan paahteinen ja pehmeä, mutta raikas ja helposti
juotava.

TORNION PANIMO JA TISLAAMO
Moikat Meri-Lapista! Jatkamme Torniossa vuonna 1873 alkanutta
panimoperinnettä ja oluemme edustavat lappilaista mutkattomuutta
parhaimillaan: Raikasta ja helposti lähestyttävää. Toki saatama met joskus
vähän hullutellakki ja vaikka heittää kilotolkula hillaa lonkerhoon!
Hanassa:
Hillatus Sour Ale 5,5 %
Mainetta niittänyt, aidolla hillalla maustettu raikkaan marjaisa hapanolut. Tuoksussa
makeaa hillaa, maku raikkaan hapan ja hillaisa.
Herutus Cassis Gose 4,2 %
UUTUUS! Runsaan mustaherukkainen, kepeän raikas gose. Tuoksussa mustaherukkaa,
maku marjaisan hapan ja kevyesti suolainen.
NORTH Arctic NEIPA 5,5 %
Vihreä Nortti on vaalea ja greippinen Lapin IPA. Sitruksinen ja kukkainen tuoksu,
trooppista hedelmää, rapsakan greippinen jälkikatkero.
Lapland Red Ale 5,2 % (gluteeniton)
Irlantilaistyylinen punainen ale. Tuoksussa karamellimallasta, pehmeän maltainen maku.
Hermann Golden Pils 5,0 % (gluteeniton)
UUTUUS! Panimomestari Hermann Krügerin oppeja kunnioittaen pantu
saksalaistyyppinen pils. Lapin veden ja jalohumalien raikkautta. Kepeän maltainen,
aromikas ja ruohoisen rapsakka pilsner.

Original Lapland Lager 5,2 %
Klassikko! Lapin kultamitaliolut, sellaisena kuin se tarkoitettiin. Pannaan alkuperäisellä
vuoden 1964 reseptillä sen kehittäneen panimomestarin Leo Andelinin johdolla.
Rakkaudesta tunturipuroihin.
Hilla Cloudberry Longdrink 5,0 %
Hittilonkero! Aito hilla ja viisinkertaisesti palkittu lappilainen Lójhtu-gin muodostavat
ennenkokemattoman aromikkaan ja raikkaan elämyksen. Pullotettua Lapin taikaa.
Mehustamme itse 100 g hillaa per litra juomaa!
Varpu Crowberry Longdrink 5,0 %
Variksenmarjan raikkautta ja viisinkertaisesti palkitun lappilaisen Lójhtu-ginin aromikkuutta.
Sokeria alle 5 grammaa desissä!
Pullot ja tölkit:
NORTH Arctic Lager 5,5 %
Sininen Nortti on Suomen paras vaalea lager 2018! Hedelmäisesti kuivahumaloitu, elämän
katkeroima, raikas janonsammuttaja.
Nakku Pink Lager 4,5 %
Naisten panema, kevyen aromikas lager, johon karpalo tuo vivahteen metsäistä kirpeyttä.
Pantu naistenpäivänä Pink Boots Society- hyväntekeväisyyskampanjan yhteistyöoluena.
Kirsi Cherry Ale 5,0 % (gluteeniton)
Kirsikalla maustettu maltainen, punainen ale. Punaruskea, kirsikka-arominen,
karamellimaltainen, raikas.

FISKARSIN PANIMO
Tammitsaari 9,2% - Imperial Stout
Mustanruskea akvavit- ja oloroso-tammitynnyreissä rauhassa kypsytelty
täyteläinen imperial stout. Mausta löytyy tummaa mallasta,
espressomaisuutta, tammea, akvavit-tynnyrin mausteisuutta ja vaniljaa sekä
oloroso-sherryn hennon makeaa kuivahedelmäisyyttä.
Foeder One Blaufränkisch Saison 7,6%
Côte du Rhône tammifoederissa talon saison hiivalla käytetty olut, johon on kypsytykseen
lisätty murskattuja blaufränkisch viinirypäleitä ja niiden omaa villihiivaa. Tuloksena on
kuivaksi käynyt silti täyteläinen, viinimäisiä vivahteita sisältävä, tasapainoisen aromikas ja
hapokas olut.
Foeder One Grape Saison 5,5%
Côte du Rhône tammifoederissa talon saison hiivalla käytetty olut, johon on kypsytykseen
lisätty murskattuja pinot blanc ja chardonnay viinirypäleitä ja niiden omaa villihiivaa.
Tuloksena on kuivaksi käynyt hedelmäinen, raikas ja hapokas saison.
Kaksi Kotia Vailla Humalaa 5,6% - gruit ale
Panimon lähistöltä poimituilla villiyrteillä maustettu hapanolut, josta humalat on jätetty
kokonaan pois. Villiyrtit, kuten pujo ja mesiangervo tuovat maku- ja tuoksumaailmaan
vahvaa yrttisyyttä. Olutta ei ole hapatettu erikseen, vaan happamuus tulee yrttien
kaarnasta ja on varsin monitahoinen ja antaa jopa viinimäisiä vivahteita olueen

Simon Says Yarrow Grisette 3,5% - saison
Vaalea, aromikas, kevyen yrttinen olut. Siankärsämönkukalla kevyesti maustettu ja
saksalaisella Pure-humalalla humaloitu grisette eli kevyt saison.
Down By The River 6,0% - wild sour
Fiskarsin ruukin läpi kulkevan joen rannalta kerätyllä villihiivalla käytetty hapanolut.
Vuoden kypsyttely antaa tälle erikoisuudelle tukevan rungon, mahtipontisen happamuuden
sekä huikean intensiivisyyden.
Floridus 7,7% - Flanders Red
Vuoden tammitynnyreissä kypsytetty ja blendattu punaruskea hapanolut. Raikkaan
monitahoisen vivahteen makupalettiin luo kypsytyksen aikana hidas hapantuminen
villihiivoilla ja bakteereilla.
Takinkääntäjä DDH IPA 5,8%
Fiskars ei koskaan tee IPAa, ja tässä se nyt on!
Hedelmäinen ja raikas NEIPA. Humaloitu Mosaic-, Nelson- ja Ekuanot-humalilla.
Riesling Skin Contact Pet Nat 5,5%
Luontaisesti kuplivainen raikas, omenainen ja sitruksinen spritzer! Luomu omenamehu on
käytetty viinirypäleiden massalla ja villihiivalla. #zerowaiste

OLUTPAJA
Agrippina 5,0 %
kölniläistyylinen vaalea olut
Aurinkolahti 5%
blonde ale
Maltaan Haukka 5%
maltainen tumma olut
Pajan APA 5%
amerikan pale ale
M20 5,6%
extra strong bitter
XA Stout 6%
extra stout
Yövuoro 10%
imperial stout

ITÄVALTA (Ulkomaalaisten pienpanimoiden yhteisosasto )
Brew Age
Chicxulub Oatmeal Stout 5.4%
Fructosaurus 3.5% Sour
Affenkönig 8.2% DIPA
Hopfenauflauf 5.4% Pale Ale
Biermanufaktur Loncium
Gailtåler Weisse 5.2 Hefeweisse
Austrian Amber Lager 5.5%
Muttermilch
Wiener Bubi 4.7% Vienna Lager
Bitta von Tresen 5.1% Pils
Trumer Privatbrauerei
Trumer Pils 4,9%
Next Level Brewing
The Twister 4.9% NewEngland Pale Ale
Five o´Clock -Earl Gray IPA 6.1 %
Jail Break 5.8 % NEIPA
BlakStoc
Standard Hard Cider 4%
Wild Tree Hoppy Cider 4.5%

TEERENPELI
HANASSA:
Luomuleevi 5,0%
Vaalea raikas luomulager
Laiskajaakko Luomu 4,5%
Suklaisen maltainen ja paahteinen tumma luomulager
VauhtiVeikko 5,3%
Vaalea suodattamaton vehnäolut
Pohjoiskaarre 4,4%
Pirteä ja hedelmäinen Pale Ale, jonka tuotto tukee suomalaista juniorifutista
Punaherukka-Verigreippi Lonkero 5,5%
Aidoista mehuista ja Pyyginistä valmistettu craft lonkero
Lempi Mustikkasiideri 4,5%
Aidolla mustikalla maustettu puolimakea siideri

PULLOSSA:
Luomu Session IPA 4,5%
Rennon humalainen ”all day” IPA
JulmaJuho 7,7%
Tumma ja täyteläinen, kevyesti savuinen porter
Lemon Teezer 4,5%
Raikkaan sitruunainen ja kivan hapokas kesäjuoma
Lempi Puolukkasiideri 4,5%
Aidolla puolukalla maustettu puolikuiva siideri

