OLUTPAJA
Agrippina 5,0 %
kölniläistyylinen vaalea olut
Aurinkolahti
blonde ale
Maltaan Haukka 5%
maltainen tumma olut
Nykyaika 5,2%
amerikkalaistyylinen vehnä ale
Pajan APA 5%
amerikan pale ale
Vasen Ranta 6,5%
West Coast IPA
M20 5,6%
extra strong bitter
American Strong Ale 6%
maltainen ja humalainen olut, maltillinen katkeruus
XA Stout 6%
extra stout
Yövuoro 10%
imperial stout

TAKATALO & TOMPURI BREWERY
KASKI Helles 4,6%
Kesän varma janonsammuttaja!
KASKI Kylmäsavulager 5,0%
Klassikko jossa pehmeän lempeä savun maku.
KASKI Ruislager 5,0%
Raikas lager, jossa yhdistyy rukiin tuoksu ja maku.
KASKI Mustakaura 5,0%
Tumma lager johon kaura antaa pehmeän pähkinäisen aromin.
KASKI Tuplahumala Pils 5,5%
Rapsakasti humaloitu pils jossa kuitenkin maltainen suutuntuma.
KASKI Savubock 6,5%
Karamellisen pehmeä, lempeän savuinen.

STALLHAGEN
Stallhagen Original 4,5%
Hyvin juotava oljenkeltainen ”Scandilager”. Raikas, tasapainoinen ja maltaisen maukas
keskiolut
Stallhagen Honungsöl – Hunajaolut. 4,7%
Kullankeltainen, kuiva, raikas ja maltainen lagerolut, jossa häivähdys aidon hunajan
aromia
Stallhagen US Red Ale 5,5%
Maukas punaruskea ale, jossa kuivattua hedelmää ja pähkinää. Reipas selkeä katkero.
Aromissa pihkaa ja sitrusta
Stallhagen IPA Original 5,5%
Kupariin taittuva, maukas ale. Tasapainoinen,paahteinen ja keksimäisen maltainen.
Tukeva katkero ja miellyttävä humalan maku.
Stallhagen Pale Ale 5,5%
Raikas, maltainen, reippaasti humaloitu US-tyylin pale ale. Maussa omenaa ja karamellia,
loppusilauksessa elegantisti sitrusta
Stallhagen Baltic Porter 7,0%
Täyteläinen, aromikas, lähes musta portteri, jossa paljon luonnetta. Pehmeän paahteinen
ja maltainen, pähkinäinen, kevyesti savuinen. Kypsyy vielä pullossa
Stallhagen Historic Beer 1843 4,5%
Rekonstruktio maailman vanhimmasta, 1800-luvun laivahylystä sukelletusta oluesta.
Spontaanihiivoilla käytetty, ainutlaatuinen yhdistelmä mallasta, vehnää ja mikroorganismeja. Kullankeltainen, pehmeän samppanjamainen olut, jossa kevyt humalan
aromi ja katkero. Maku on raikas ja hedelmäinen. Vain pullossa.
Dunkles 6.0%
Hyvin tumma, suodattamaton, paahteisen maltainen vahva
lager. Tuoksussa makeutta ja kahvia. Maussa mallas edellä, makeus ja kirpeys
tasapainossa, matala katkero. Puolitäyteläinen suutuntuma, kuiva loppusilau
Pale Whale 5.0%
Pale Ale oluen kuivempi ja raikkaampi kesäversio, jonka jälkimaussa kevyesti vihreää
karviaista. Saatavana vain tässä tapahtumassa!"
Veriappelsiini-basilika lonkero
Raikas uutuus Ahvenanmaalta, ei kaupoissa, vain tässä tapahtumassa saatavilla!

WAAHTO BREWERY
Me Waahto Breweryllä jätämme DIPA DAPA Sour kikkailut muille ja keskitymme
tekemään perinteisempiä puhtaan ja hyvän makuisia oluita sekä siidereitä.
Jokaisen tuotteen ominaisuus on tarkkaan mietitty, jotta niistä saataisiin
mahdollisimman tasapainoisia ja maukkaita.
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, tuoreen kirpsakka omena, raikkaan kevyt janojuoma. Käytetty Samppanja
hiivalla
Golden Ale 4,9%
Aavistus hunajaista makeutta, kevyt ja hyvä pilsnerin korvike. Väri (EBC) 9 / Katkero
(EBU) 19
Bavarian Wehnä 5,2%
Silkkisen pehmeä, herkullisen kevyt. Banaaninen. Aavistus vaniljaa ja neilikkaa. Väri
(EBC) 8 / Katkero (EBU) 12
Porter 6,0%
Tämän pehmeän paahteisen porterin innoittajana ja esikuvana on toiminut Foundersin
porter. Olut on paahteinen ja tyylilleen uskollisesti hieman kevyt. Reilumpi humalointi
tasapainottaa maltaan makeutta ja tekee suutuntumasta aavistuksen kirpsakan kuivan.
Väri (EBC) 140 / Katkero (EBU) 35
Belgi Citra 8,0%
Puhtaan tasapainoinen Strong Belgian Ale tyylin olut jossa on tuhti maku. Puolikuivan
pehmeä, ei katkeroinen, vatsan lämmittäjä. Maussa aavistus mausteisuutta. Humaloitu
lempeästi Citra humalalla. Väriltään punertavan kullan keltainen. Käytetty kandisokeria.
Väri (EBC) 9 / Katkero (EBU) 37
PULLOSSA:
Väinö Pale Ale 4,7%
Vaalean kirkas, aavistuksen punertava Pale Ale joka on pehmeästi humaloitu ja sitruksisen
hapokas. Väri (EBC) 14 / Katkero (EBU) 30
Amber Ale 5,0%
Kevyen paahteinen, karamellin makeahko, aavistuksen hedelmäinen. Oli ehdolla Suomen
Parhaaksi Olueksi 2018. Väri (EBC) 18 / Katkero (EBU) 25
Savu Ale 5,0%
Makeahkon paahteinen, tasapainoinen pyökkisavu niin maussa kuin aromissakin. Väri
(EBC) 32 / Katkero (EBU) 26
Red Ale 5,4%
Punainen, helposti nautittava, tuhti runkoinen ja makean paahteinen Irlantilaistyylinen olut.
Väri (EBC) 49 / Katkero (EBU) 33

IPA 5,5%
Puolikuiva, makean paahtuneen maltainen. Pyöreä, kukkainen, kirpeitä hedelmiä. Väri
(EBC) 28 / Katkero (EBU) 60

PANIMO KIISKI
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. Kantavierre 12, EBU 44, EBC 25. Suosituslämpötila
nautittavaksi 7°C.
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.
Kantavierre 13, EBU 34, EBC 23. Suositus lämpötila nautittavaksi 7°C.
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. Kantavierre 17, EBU 28, EBC 58.
Suosituslämpötila nautittavaksi 10-13°C.
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. Kantavierre 13, EBU 42, EBC 8. Suositus lämpötila nautittavaksi 6°C.
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.
Kantavierre 12,5, EBU 17, EBC 9. Suosituslämpötila nautittavaksi 6°C.
Jäänmurtaja Stout 5,5%, Jäänmurtaja on musta, makea (laktoositon), paahteinen ja
kevyen suklainen Stout. Kantavierre 19, EBU 58, EBC 77. Suosituslämpötila nautittavaksi
10-13°C.
Merta Ipa 5,5%, Kiisken näkemys MERTA-bändin mukaansa tempaavasta melankoliasta
ja tarinankerronnasta kiteytyy Panimon ensimmäiseksi IPA olueksi. Pehkolan Mallastamon
maltailla ja Uusiseelantilaisilla humalalajikkeilla perinteitä kunnioittaen valmistettu,
hedelmäinen ja täyteläinen IPA. Kantavierre 13, EBU 96, EBC 24, Suositus lämpötila
nautittavaksi 7°C
Omenasiideri 6,5%, Kuiva, brittityylinen aito omenasiideri.

PANIMO HONKAVUORI
Pullot:
Iloliemi IV ruislager 5,0 %
Grand Cru Carelian Barleywine 10,5 %
Appi laiha lager 2,2 %
Hanat:
Äkäsen eukon hieno lager 4,1 %
Kapteeni Honkavuori American lager 5,3 %
Viskitynnyrissä kypsytetty Emigrantti American Strong Ale 7,7 %
Viskitynnyrissä kypsytetty Double Doc Emeritus Carelian Strong Ale 8,5 %
Anoppi kuiva ipa 5,0 %
Ipa 347 4,5 %
Työ puolikuiva omenasiideri 5,0 %
Taiga vahva porter 8,0 %
Taiga lakritsiporter 5,2 %
Tumma Heili tumma vehnäolut 4,3 %

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.)
Mustikkagose 4,7%, gose. Raikas ja täyteläisen mustikkainen hapanolut, joka on
hapatettu luonnollisella kettle souring -menetelmällä. 1000l keittoon lisättiin 100l Aten
Marja-Aitan mustikkamehua.
Juuri Berliner weisse 4,5%, berliner weisse. Juurevan raikas Berliner Weisse, joka on
hapatettu luonnollisella kettle souring -menetelmällä. 1000l erään lisättiin 150l porkkanainkivääritäysmehua.
Tuormus hunajainen kaskinaurisolut 5,0%, berliner weisse (uutuus!) Yhteistyössä
lappilaisen Jaakkolan tilan kanssa toteutettu hapanolut, jonka valmistuksessa on käytetty
kaskinauriin täysmehua ja lapin luonnon hunajaa. Nimensä olut on saanut Kairalan kylän
lähellä sijaitsevasta Tuormuksen lähteestä. Sisältää laktoosia.
Lobo apple cream sour 6,5%, sour ale. Yhteistyössä Teerenpeli -panimon kanssa
toteutettu raikas ja omenainen hapanolut, joka on hapatettu luonnollisella kettle souring
-menetelmällä. 1000l erään käytimme 150l Hakosen tilan onnellisista omenoista
kylmäpuristettua täysmehua (Lobo-omenalajike). Sisältää laktoosia.
Sulku Pils 5,2%,pils. Ylpeä ja ryhdikäs asikkalalaisella kauralla maustettu suodattamaton
vaalea lager-olut.

Vonka milkstout 5,0%,stout. Vonka on joenmutka, jossa vonkamies aikoinaan vahti
tukinuiton sujumista. Tämä milkstout oikaisee nuo mutkat lempeällä paahteisuudellaan.
Sisältää laktoosia.
Tupla-Unto imperial porter 10,5% vintage 2020 edition, imperial porter. Kahdesti
mäskätty, mausteinen ja keisarillisen vahva porter. Tämä erä on valmistettu keväällä 2020
ja annettu kypsyä rauhassa ja pitkään.

TEERENPELI
HANASSA:
Kesähessu
Raikas ja kevyen kesäinen mild ale 3,8%
Pohjoiskaarre
Pirteä ja hedelmäinen Pale Ale, jonka tuotto tukee suomalaista juniorifutista 4,4%
Punaherukka-Verigreippi Lonkero
Aidoista mehuista ja Pyyginistä valmistettu craft lonkero 5,5%
Lempi Mustikkasiideri
Aidolla mustikalla maustettu puolimakea siideri 4,5%
PULLOSSA:
Luomuleevi
Kullankeltainen, raikas luomulager 5,0%
Luomu Session IPA
Rennon humalainen ”all day” IPA 4,5%
JulmaJuho
Tumma ja täyteläinen, kevyesti savuinen porter 7,7%.
Kellariolut #1 Luostari
Täyteläinen pullossa kypsynyt kellariolut 7,0%
Lempi Puolukkasiideri
Aidolla puolukalla maustettu puolikuiva siideri 4,5%
Premium Tonic
Raikas, kotimainen veriappelsiinilla maustettu tonic vesi 0,0%
Pyygin GT
Pyyginiin ja Teerenpelin omaan premium toniciin valmistettu raikas ja vastustamaton
gin&tonic.
Lisäksi tisleitä

BRYGGERI HELSINKI
Hanassa:
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.
Test brew #008 charbon double stout 7,2%
Tumma vaahtoinen ja hiilenmusta tuplastout on paahtunut ja samalla pehmeän kermainen
pimenevän vuodenajan kausiolut. Sen tuoksu on hennosti suklainen ja maku
tasapainoisen täyteläinen ja luonteikas. Jälkimaku on katkerahko, öljymäinen ja
pitkäkestoinen.
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.
Bryggeri rotmalz 11,0%
Tumman ruskea ja tuhdin makuinen hybridiolut, joka saa luonnetta niin erikoisista raakaaineistaan kuin punaviinitynnyreissä tapahtuneesta kypsytyksestä. Panimomestari Mathias
Hüffner on tehnyt oluen, jolle on vaikea löytää vertailukohtaa maailman muista oluista.
Pullossa:
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 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 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%
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.

HOLLOLAN HIRVI
Oluet:
KiviSahti alk. n.7%
tummahko, perinteinen sahti (vuodesta 1999)
AmeriikanHirvi APA 5,3 %
vahvasti humaloitu (Cascade, Chinook, Columbus) American Pale Ale (2008)
HirviBitter alk. 4,6%
(ent VaaleaHirvi), keskiasteisesti humaloitu englantilastyylinen Bitter Ale (2000)
KaurisOlut alk 5,3 %,
wieniläistyylinen makeahko, punainen pohjahiivaolut (2013)
Alkoholiton juoma:
Raparperijuoma Talon omista raparpereista valmistettu aromikas juoma.
Lisäksi tisleitä

MAKU BREWING
Hyöky American Lager 5,1%
Kevyen raikas ja rapsakka
Milky IPA 5,3 %
Pehmeän aromaattinen
Hefeweizen 5,4 %
Raikas ja banaaninen vehnäolut
Sinneppäi omenasiideri 5 %
Kuiva ja raikas
Barley wine 9 %
Maltainen ja juhlallinen
Imperial stout Bourbon Barrel Aged 10 %
Tynnyristä tammisuutta ja makeutta

NILKKO BREWING
Robin 4,7% sratawberry sour
Rhubarb 4,7% sour
Ulvo! 5,3 Hazy IPA
Lucky 6,3% IPA
Rascal 4,6% APA

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

