KOTKA STEAM BREWERY
Albatross IPA 5,5%
Albatross IPA on raikaasti humaloitu ja kevyen sitruksinen White IPA. Se sopii
hyvin niin Kap Hornin kiertäjille, kuin tavallisille Heiskasille. Valmistuksessa
käytetty uusiutuvaa energiaa. Nautitaan hyvin jäähdytettynä.
Bird Porter 4,7%
Bird Porter on lähes musta, kevyen paahteinen, hieman hedelmäinen ja makeahko
helposti juotava ja virkistävä pikkuportteri, jossa silti riittää runkoa.
Skipper’s Ginger 5,2%
Skipper's Ginger on vaaleankeltainen inkiväärillä maustettu pirteän raikas pintahiivaolut.
Sopii loistavasti niin kipparin rouvan kuin maajussin janon sammuttamiseen.
Valmistuksessa käytetty uusiutuvaa energiaa. Parhaimmillaan jääkylmänä.
Steam Beer 5%
Steam Beer on kullankeltainen, hedelmäinen ja raikas lagerolut, joka on valmistettu
perinteistä Kaliforniassa kehitettyä tyyliä kunnioittaen. Valmistuksessa käytetty uusiutuvaa
energiaa. Ehdolla Suomen Parhaaksi Olueksi 2020. Nautitaan kylmänä.
Waxwing Pils 5%
Waxwing Pils on raikas ja kukkainen lager olut, jossa mukana keveää maltaisuutta. Maku
rapsakan humalainen ja pirteä. Valmistuksessa käytetty uusiutuvaa energiaa. Nautitaan
hyvin jäähdytettynä.
S/S# Juicy IPA 6,7%
S/S# VI Juicy IPA on hedelmäinen IPA jonka aromissa runsaasti greippiä, ananasta ja
passiohedelmää. Käytetty belgialaisella hiivakannalla.

LOIMAAN PANIMO
● Loiva Blond Ale 5,3%
● Uoma Apa 5,3%
● Voima Ipa 5,3%
● Savi Porter 5,3%
● HopHop DIPL 9%
● Pacific Lager 5%

● U.S. Lager 5%

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.

PYYNIKIN BREWING COMPANY
Citra Californian lager 5% ibu 30
Sitruksinen alemaltaan, lagerhiivan ja citra-humalan vuoropuhelu.
Premium lager 4,5% ibu 16
Vaalea, maltainen ja viljainen , kukkaisen tasapainoinen lagerolut.
American IPA 5,2% IBU 45
American IPA on raikas, hedelmäinen ja amerikkalaisittain humaloitu suodattamaton
pintahiivaolut.
Mango Watermelon Milkshake IPA 4% IBU 38
Tyylilleen uskollinen laktosoitu milkshake ipa mangolla ja vesimeloonilla maustettuna,
häivähdyksellä greippiä.
Mild Raspberry porter 4% ibu 29 Kertaerä!
Kevyt, hyvin tumma paahteinen ja suklainen ja vadelmalla maustettu portteri.
Crazy Gose Dope Grape 4,2% ibu 9 Kertaerä!
Todella greippinen kesäisen raikas gose.
Paradise cancelled neipa 7,8% Kertaerä!
Maltainen, voimakkaan makuinen, trooppisen hedelmäinen vahva NEIPA.
Black IPA 8,5% IBU 60
Pyynikin klassikko massiivisella mallaspohjalla ja kokonaisuutta tukevalla humaloinnilla.
Vuoden olut 2018. (HBF 2018). Viimeisen kerran saatavilla!
Vaihtuva hana
Tuotteet paljastuvat tapahtuman aikana.

Greippi Long Drink 4%
Oman tislaamon ginistä valmistettu herkullinen greippinen lonkero.
Tölkit 0,33l
KauppaIPA Gluteeniton 4,7% IBU 55
Gluteeniton, vaalea, raikas ja hedelmäinen sessio-ipa, jossa häivähdys Amerikkaa.
Devils´s Polkka 6,66% ibu 66,6
Panimon rakastetun klassikon Pirunpolkan uusintapainos. Tuttu tummahko ale panimon
alkuvuosilta, jossa ibutkin tietenkin 66,6.
Hazy Green Apple Cider 5%
Vastustamattoman raikas ja rapsakka, helposti lähestyttävä puolikuiva ja
suodattamaton omenasiideri.
HUOM! Kaikki tuotteet eivät ole saatavilla koko tapahtuman ajan.
Lisäksi panimon omia alkoholittomia virvoitusjuomia.

TOP FUEL BEER COMPANY
Top Fuel Beer Company on bensanhuuruinen autotallipanimo
Lohjalta. Vuonna 2014 perustettu panimo tekee oluet ja siiderit
100% käsityöllä ja parhaista raaka-aineista. Panimon karvaista
varikkotiimiä yhdistää filosofia siitä, että elämän kolmen kärki on:
moottorit, rock & roll ja olut."
Garage Special NEIPA 6.2%,
Hedonistisella määrällä Azacca ja Mosaic humalaa uutettu samea hedelmäpommi.
Wonderbaum Hefeweizen 5.6%, hanatuote,
Perisaksalainen suodattamaton vehnäolut neilikkaisella ja banaanisella meiningillä.
Hybrid Apple Real Cider 5.5%, hanatuote (lyödään kiinni lauantaina),
Suomalaisista tuorepuristetuista omenoista samppanjahiivalla ladattu aitosiideri.
Stick Shift Sour Ale 5.0%, pullotuote,
Metsiemme superfood puolukalla tuunattu hapanolut.
High Octane Imperial Stout 10.0%, pullotuote,
Kylmäpuristetulla kahvilla ahdettu täysin pimeä olut.

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.
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.
Bock’s Cider 4,6%
Palkittu puolikuiva ja samea aito siideri. Helmeilevä ja täyteläinen luontaisen omenan
makuinen.
Helmi (Vahva Siideri 8%):
Helmeilevä ja kirkas omenaviini. Täyteläinen kypsän omenan maku. Kirpeä ja kuiva runko.
Bock’s Eisbock 2020 12%
Erittäin tumma ja maltainen. Voimakkaan suklaan ja makean makuinen. Lämmittävä
jälkimaku.
Bock’s Eisweisse 2020 9%
Vehnäoluestamme valmistettu eliksiiri antaa tuoksussaan hedelmäisen räjähdyksen
banaania ja kuivattua persikkaa. Tätä seuraa täyteläinen maku ja mukavan lämmittävä
sekä makea loppu... funky!
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.

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
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 loppusilaus
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.
Veriappelsiini-basilika lonkero
Raikas uutuus Ahvenanmaalta, ei kaupoissa, vain tässä tapahtumassa saatavilla!

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

PANIMO HONKAVUORI
Hanat:
 UUTUUS: Günter luomupils 5,0 %
 Työ puolikuiva omenasiideri 5,0 %
 Anoppi kuiva ipa 5,0 %
 Kapteeni Honkavuori American lager 5,3 %
 Tumma Heili tumma vehnäolut 4,3 %
 Bourbon -viskitynnyrissä kypsytetty Double Doc Emeritus Carelian strong ale 8,5 %
 Bourbon -viskitynnyrissä kypsytetty Emigrantti American strong ale 7,7 %
 Double Doc Dobbelbock 7,3 %
 Taiga lakritsiporter 5,2 %
 Taiga vahva porter 8,0 %
Pullossa:
 Grand Cru Carelian Barleywine 10,5 %
 Appi laiha lager 2,2 %

PLEVNA
Pils 4,7%
Kotipanimomme vaalea on saksalaistyylistä aitoa käyttöolutta,
joka on sovitettu suomalaiseen makuun.
Vehnä 5%
Saksalaistyylinen vehnäolut. Kevyesti humaloitu, voimakkaasti hedelmäinen ja
neilikkamainen, aavistus banaanimaisuutta .
Tomahawk 5,6%
Aromikas ja katkera single hop I.P.A.
Mummon mustaherukkasiideri 4,7%
Puolikuiva, hapokas ja raikas siideri jonka maku tulee Kontiomehun kotimaisesta
mustaherukkamehusta.
Sima 5%
Hunajasta, sokerista ja humaloista käymisen avulla valmistettu perinnejuoma.
Saueri 4,9%
Napakka ja hapan, aidolla sitruunalla tuunattu raikas sour.
Sulzer 5,5%
Erittäin vahvasti Sabro jenkkihumalalla humaloitu Lager-höyryolut
Siperia stout 8%
Erittain musta ja katkera imperial stout. Tervamaiseen makuun yhdistyy paahtunut
hedelmäisyys.

Severin extra I.P.A. 5,9%
Todella terävästi humaloitu India Pale Ale.
Weizen Bock 7,5%
Raikas, tasapainoisen hedelmäinen ja juojaansa miellyttävä vehnäolut.

LAPIN PANIMO
Kero Ale, 4,5%
Puuttoman tunturinlaen mukaan nimetty Kero on persoonallinen
brittiläistyylinen ale.
Hippu Golden Pilsner 4,3%
Lapin kultahippujen mukaan nimetty raikas ja maltainen pilsneri kesäkuumalle.
Riski Amber Lager 6,5%
Roteva Riski on vahva ja voimakas syvän punertava lager. Ota Riski!
Tähkä Vehnäolut 3,5%
Raikas ja kevyt kesäinen janojuoma.
Saana Lapland Pale Ale 5.5%
Saana LPA on upean pehmeä lappilainen pale ale, jossa on käytetty mausteena katajaa.
Pyhä-Luosto Wilderness Lager 4.2%
Vaalea ja helposti lähestyttävä kesäinen lager. Valmistettu Lapin Panimon Pyhä-Luosto
alueen asiakkaille!
Loimu Savulager 5.5%
Lapin kairoissa loimuavat erätulet ja niitten tunnelma on vangittu savulageriimme.
Hölmö IPA 5.4%
Elähä hölmöile vaa maista meän maltaista IPAA!

FISKARSIN PANIMO
Foeder One Grape Saison 5,3%
vaalea, Noita Wineryn valkoviinirypäleen kuorilla maustettu,
tammifoederissa kypsytetty saison.
Foeder One Blaufränkisch saison 7,6%
punainen, Noita Wineryn Blaufränkisch rypäleillä maustettu, tammifoederissa kypsytetty
saison.
Juhla Pils 4,5%
tsekkityylinen Pils
Down By the River 6,2% wild beer.
Fiskarsista kerätyllä villihiivalla käytetty, vuoden tynnyrikypsytetty hapanolut.

will O' wisp 5,2%
vaalea, kevyt ja raikas hapanolut maustettuna suomalaisella tyrnillä, vadelmalla,
ruusunmarjalla sekä karpalolla.
Floridus 7,7% Flanders red.
Perinteinen belgityylinen spontaanihapatettu olut. Vuoden tynnyrikypsytetty, kirpsakka
mutta pehmeä.
Helan Går! 4,1% citra grisette.
Kevyt saison jossa pieni sitrusmainen puraisu citra-humalasta.
Hoppy Cidre 5,5%
kuiva ranskalaistyylinen maalais-siideri omenasta kevyellä humaloinnilla.
Noita winery Pet Nat 2019 11%
kupliva, punertava, marjainen, kuiva alkuviini viidestä eri luomurypäleestä.
Noita Winery Fizzy Chardonnay 2019 11%
kevyesti kupliva, kuiva alkuviini Chardonnay-rypäleestä.

SUOMENLINNAN PANIMO
ROGUE PIPER (4,7 til-%)
Rogue Piper wild raspberry sour ale on loppukesän kausioluemme. Se on
ihanan hapan ja raikas. Käytimme aidoilta villiolutpanimoilta lainattuja
hiivakantoja ja maustoimme oluen vadelmapyreellä. Nyt olut julkaistaan jo
kolmannen kerran suuren kysynnän vuoksi.
Rogue Piper sai nimensä Piper Wit -olueltamme, jota käytimme Rogue Piperin pohjana.
Kokonaisuudessaan oluen tekeminen kesti yli puoli vuotta!
VICTORY IMPERIAL PORTER (8,3 til-%)
Tammitynnyrissä kypsytetty Victory Imperial Porter on musta, vahva, nimensä veroinen
makunautinto. Se vastaa pimenevän syksyn kylmyyteen ja lämmittää merellä ja maissa.
GETHE SOUR (4,0 til-%)
Gethe Sour on hibiskuksen kukilla maustettu hapanolut. Mauste antaa oluelle kauniin
vaaleanpunaisen värin ja pehmeän aromaattisen vivahteen.
KEALAKEKUA IPA (6,5 til-%)
Kealakekua IPA on ajankohtaisen New England -tyylisuunnan inspiroima mehukas,
pehmeä ja samea nautinto. Se on reippaasti kuivahumaloitu raikkailla aromihumalilla, jotka
tuovat oluen makuun trooppisen ja hedelmäisen humalan puraisun.
CHAPMAN LAGER (5,0 til-%)
Chapman Lager on puhdas ja raikas lager-olut, joka on humaloitu yhdysvaltalaisilla
aromihumalilla maukkaaksi janonsammuttajaksi.
SETH LAGER (4,7 til-%)
Seth Lager on kauniisti punertava lager-olut. Sen maltainen ja rukiinen runko piristyy
vehnällä ja taittuu pitkällä, mutta miedolla humalan puraisulla.

BOIJE DRY STOUT (4,0 til-%)
Boije Dry Stout on Suomenlinnan Panimon vuoden 2019 syksyn uutuus. Rungoltaan kevyt
olut on maultaan hieman paahtunut ja samettisen pehmeä kokonaisuus.
PIPER WIT (4,7 til-%)
Piper Wit on kauniin kullankeltainen vehnäolut belgityyliin. Miellyttävä nautiskelijan olut saa
elegantin makunsa korianterista, appelsiinista ja pomeranssista.
TIN SOLDIER’S HARD CIDER (7,5 til-%)
Tin Soldier’s Hard Cider on viheromenainen, kuiva ja raikas omenasiideri.
TIN SOLDIER’S ORIGINAL BLACK APPLE (7,5 til-%)
Tin Soldier’s Original Black Apple on musta, kuiva ja raikas omenasiideri, joka maistuu
siltä mistä se on tehty: pyöreiltä, hedelmäisiltä omenoilta.

LINDEN BREWERY
● Los Bastardos Finlandeses mexican lager 4,7%
● Linden Pils 5,2%
● Linden Hefe 5,2%
● Saaristo Gose 4,8%, tyrnillä maustettu gose.
● Three Amigos NEIPA 5,5%, sis. laktoosi
● Three Musketeers NEIPA 5,5%
● Is it me you're looking for? sour ale 3,8% vadelma, punaherukka.
● Ananasakäämä west coast IPA 7,2%

MAKU BREWING
● West Coast IPA 6.0% Länsirannikko parhaillaan
● Milky IPA 5.3% Kaurahiutaleella ja laktoosilla pyöristetty IPA
● DIPA 9.0% Tämä on tuplasti IPA
● Hyöky American Lager 5,1% Amerikkalasisilla humalilla rapsakka lager.
Gluteeniton
● Imperial Stout BBA 10.0% Tynnyri herkku.
● Sinnepäi Omenasiideri 5,0% Jopa erittäin SINNEPÄI, kuiva

KAKOLA BREWING COMPANY
Kakola Brewing Company on Turkulainen. 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.
Atelier 03 Bretta pale ale 5,5% - UUTUUS
telier on 100% brettanomyces-hiivakantaa ja trooppista humalaa. Raaka-aineena on myös
naapurileipomomme Bageri å:n tarjoamia kauraleseitä. Latotanssien jatkot
Atelier 04 Punaherukka sour ale 4,5%- UUTUUS
Mäki-Heikkilän tila tarjoaa meille vuosittain ihania marjoja, joita voimme käyttää oluemme
raaka-aineena. Kassiksen sijaan teimme tänä vuonna punaherukka sour alen tuomaan
syksyn myrskyihin iloisuutta ja kirpsakkuutta. Aamun herättäjä
Atelier on uusi tuotesarjamme, joiden oluet tehdään vain kerran. Ne ovat leikkisiä,
vivahteikkaita ja niiden tarkoitus on löytää uusia juttuja.
Puuha Weisse 5,4%
Puuha on saksalaistyylinen, klassinen vehnäolut, josta löytää sitrusmaisia aromeita, sekä
banaania.
Fruktus Imperial coffee stout 9,0%
Fruktus on naapurin kahvipaahtimo Frukt Coffee Roastersin kanssa tehty tuhti kahviporter,
jossa on käytetty raaka-aineena heidän paahtamaa kolumbialaista kahvia. Yllättää sinut
raikkaudella. Kaffe
FUNI Dry Hopped Saison 6,2%
Kakolanmäelle nousevan Funikulaarin juhlistukseksi suunniteltu raikkaan elegantti
kuivahumaloitu saison. Turkulainen tuhkimo
JUICE3000 Sour Ale 4,5%
Juice3000 on huippumehuisuuteen viritetty hapanolut, mausteena ananas, mango ja
passiohedelmä. Kolmetuhatta lasiin ja kohti tropiikkia! Tropiikin taika
HURLUM Helles Lager 4,5%
Hurlum on raikkaasti humaloitu luottolager, jonka maltaista runkoa kannattelevat kepeät
katkerot. Luottolager

BRYGGERI HELSINKI
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.
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 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.
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 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 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.

8-BIT BREWING
Ocarina of Lime Summer Ale, 6,1%.
Helposti juotava kesäolut, jossa katkerointihumalat on korvattu
tuorepuristetulla limemehulla. Puristamme käsin 70 kiloa limemehua
jokaiseen erään, jonka valmistamme.
Razident Evil Raspberry Pils, 5,4%.
Vadelmapilsneri, jonka pohjana toimii Saaz-humalalla maustettu perinteinen pilsner, johon
on lisätty 50 kiloa käsin puristettua vadelmaa. Razident Evil sopii voimakkaan makuisia
oluita nauttivalle olutharrastajalle raikastavana välioluena tai ensimmäistä kertaa
käsityöläisolutta maistavalle aloittelijalle.
Metal Beer Solid LCC IPA, 5,5%.
Klassinen kitkerä IPA, joka on kylmäkäsitelty kolme kertaa normaalia kauemmin. Näin
oluella on kevyempi runko ja siitä tulee kirkkaampaa ja raikkaampaa. Erittäin helposti
juotava ja kevyt olut.
God of Wort Dry-Hopped IPA, 6,1%.
God of Wort on ensimmäinen kuivahumaloitu olut 8-Bitiltä. Se on vahvasti humaloitu,
intensiivinen IPA, jonka kitkeryys jää viipymään kielen päällä.
Pacman Porter, 5,4%.
Kevyt portteri, jonka runko on kevyen pehmeä, ja jossa on miellyttävä kahvin ja suklaan
maku. Lopussa maistuu vielä sopivasti USA:n länsirannikon humalat.
Pacman Porter Jallu Special Edition, 5,4%.
Pacman Porterin erikoisversio, jossa on käytetty Jallussa liotettuja tammilastuja tuomaan
tammitynnyrissä käytetyn portterin tunnelmaa.

The Dark Apprentice “small” beer, 5,0%.
Olut on valmistettu mentorinsa, Dark Side Imperial Stoutin “huuhteluvierteestä”, joten
olutta kutsutaan “pieneksi” olueksi. Vaikka olut on ale, on se lageroitu, eli pitkään
kylmäkäytetty, joka raikastaa ja keventää makua. Dark Apprentice yhdistää siis kolme eri
oluttyyliä: se on lageroitu tumma “pieni” ale.
The Dark Side Imperial Stout, 10,4%.
Panimomme ensimmäinen imperial stout. Tämän rikas ja maltainen olut on tehty käyttäen
tummia maltaita ja hieman lakritsinjuurta keiton lopussa.

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 Lager 5,5 %
Sininen Nortti on Suomen paras vaalea lager 2018! Hedelmäisesti kuivahumaloitu, elämän
katkeroima, raikas janonsammuttaja.
EBC 7, IBU 35. Humalat Magnum, Mosaic, Cascade.
Lapland Red Ale 5,2 % (gluteeniton)
Irlantilaistyylinen punainen ale. Tuoksussa karamellimallasta, pehmeän maltainen maku.
EBC 29, EBU 25. Humalat Challenger.
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.
EBC 10, IBU 25. Humalat Saaz ja Mittelfrüh.
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.
EBC 10, IBU 20.
Hilla Cloudberry Longdrink 5,0 %
Hittilonkero! Aito hilla ja kuusinkertaisesti 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:
Nakku Pink Lager 4,5 %
Naisten panema, kevyen aromikas lager, johon karpalo tuo vivahteen metsäistä kirpeyttä.
Pantu naistenpäivänä Pink Boots Society- hyväntekeväisyyskampanjan yhteistyöoluena.
EBC 15, IBU 45. Humalat: Pink boots 2020 blend (Idaho Gem, Loral, Azacca, El Dorado)
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.
EBC 14, IBU 42. Humalat Cascade, Citra, Magnu

SALAMA BREWING
Mosa Smack Hazy DIPA 8,0%
This single hop mosaic DIPA will hit you like a smack of jellyfish. Stinging your taste buds
with a myriad of complex flavors. Tropical citrus, rosy bubblegum, blueberry and mango
all in one.
Elektro IPA 6,5%
By manipulating neural activity in the brain, scientists can today affect people's feelings,
memory functions and behaviour. This has made some commentators fear that we might
be heading towards a Huxleyan dictatorship in which we are forced to feel good about our
servitude. For us at Salama Brewing Company this is a deeply inspiring thought. Since we
encountered the idea, we have been testing our brews with electrodes placed on our
heads and tried to develop a beer that would help us to enslave humanity. We have not yet
fully succeeded but we have come up with this galvanizing IPA that you are now holding in
your hand. Tropical aroma heavy IPA with notes of passionfruit, pineapple & tangerine. An
irresistable enjoyment designed to manipulate the electrical impulses in your brain and
turn you into a docile member of our cult. Boom by Citra & Mosaic
Znap Znap Gose 5,0%
Brewed with the annual crayfish parties in mind, this Gose should give you an extra boost
during all the hedonistic activities that youʼll encounter.
Snappy Znap Znap with Citra.
Extravaganza BBA Imperial Brown Ale 10%
A real circus of a beer. An Imperial Brown Ale aged in bourbon barrels, then blended with a
touch of fresh beer and a bunch of vanilla beans.
A burlesque nocturnal treat. This one’s a sipper.
Ooze Milk Stout 4,9%
I am gross and perverted. I am obsessed and deranged. I have existed for years. But very
little has changed. Iʼm a Sunday morning blessing of roasty malts, coffee, lactose, cacao &
vanilla.

HIISI
HIISI on panimo. Kokeileva, kotimainen ja omalaatuinen panimo.
Oluen puolesta, tylsyyttä vastaan.
HIISI VÄKI Forestfinnish Pils 4,4%
Raikas ja rapsakasti viipyilevä Pils, joka sammuttaa janon aina uudestaan ja uudestaan.
UUTUUS.
HIISI HUMULUS LUPUS DIPA 9,0%
Reilulla kädellä humaloitu Double IPA, joka on petollisen leppoisaa juotavaa. Hitaampaan
siemailuun!
HIISI KUU White Wine Pale Ale 8,0%
Aromikas, valkoviinimäisen hapokas ja pirskahteleva hybridi! UUTUUS.
HIISI GOSEBUMP Raspberry & Passionfruit Gose 5,5%
Marjaisan hapan ja mineraalinen, Gosebump on hapanoluiden ystävän valinta!
HIISI NO FOX GIVEN Wild Barrel Ale 6,9%
Runsaampi hapanolut, joka on perinteisesti tynnyrissä käynyt ja kypsynyt. Flandersilaisia
vivahteita ja moniulotteista nautintoa. UUTUUS.
DONUT ISLAND I Hop It’s Not A Problem #3 6,2%
Trooppishedelmäinen ja samea IPA, sellainen jonka haluat juuri nyt.
DONUT ISLAND Frisco Disco Citra IPA 6,2%
Rapsakka, täysin Citralla humaloitu IPA. Aina hyvä valinta.
DONUT ISLAND Musta Munkki Imperial Stout 9,0%
Imperial Stout, joka on mäskätty lähileipomon hillomunkkien kera. Koska voimme.

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, hedelmäinen ja pirskahteleva brittityylinen aito omenasiideri.
Parhaimmillaan kylmänä, vaikka muutaman jääpalan kera.

