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Suuret Oluet - Pienet Panimot
Juomalista Tampere 2022
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Huom! saatavilla myös applikaatio Android ja Apple mobiililaitteisiin. Jossa ajantasaisin tapahtumatieto, sekä
juomalista. Löydät applikaation nimellä ”SOPPlikaatio”
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Bock’s Corner Brewery

Pils 5 %
Böömiläis-baijerilaistyylinen Pils. Oljenkeltainen, maltainen sekä hennon ruohoinen. Tasapainoinen katkero. IBU: 28,
EBC: 10, °Plato: 11,8, ABV: 5,0 %

Kultapukki 4,5 % (GLUTEN FREE)
Lager-olut. Maltaisuus ja katkero ovat täydellisessä tasapainossa ja olut on helppo nauttia. Gluteeniton. IBU: 25 EBC:
12 Plato: 10,8 ABV: 4,5%

Weiβbier (Vehnäolut) 5,3 %
Klassinen Baijerilainen vehnäolut. Hedelmäinen banaanin ja neilikan aromi. Virkistävä hiilihappoisuus. IBU: 14, EBC:
10, °Plato: 12,5, ABV: 5,3 %

Dunkel, Tumma Lager 4,9%: Suomen Paras Olut 2021!
Saksalaistyylinen tumma olut. Suklainen ja kevyseti kahvi-mainen. Kevyt katkero. IBU: 20, EBC: 45, °Plato: 11,5, ABV:
4,9 %

IPA 6,5 %
Aromaattinen India Pale Ale. Touksussa on passionhedelmää, kuivattua hedelmää ja rypäleitä. Karamellinen ja
täyteläinen. IBU: 55, EBC: 30, °Plato: 16, ABV: 6,5 %

Doppelbock (Tumma Tuplapukki) 7,5 %
Käytetty monia erilaisia tummia maltaita, voimakas karamellimainen maku alussa, jota seuraa suklainen, makea ja
lämmittävä jälkimaku, mieto katkeroaromi. IBU: 30, EBC: 120, °Plato: 18,5, ABV: 7,5 %

Ruis 5.5%:
Pintahiivalla käytetty paikallisesta ruismaltaasta pantu olut. Leipämainen, hedelmäinen, imelä ja hitusen hapokas.

Cider 4,6%
Palkittu puolikuiva ja samea aito siideri. Helmeilevä ja täyteläinen luontaisen omenan makuinen. ABV: 4,6 %

Helmi Cider (Vahva Siideri 8 %):
Helmeilevä ja kirkas omenaviini. Täyteläinen kypsän omenan maku. Kirpeä ja kuiva runko. ABV: 8%
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Bock’s Corner Brewery

Eisbock (Jääpukki) 12%:
The frozen elexir from our Doppelbock! Smooth and strong at the same time! Cheers!

Juniper Eisweizenbock 2021 12 % (Jäävehnäpukki):
KOKEILE. Crazy delicious! Doubled up the flavor of our Katajavehnäpukki! Just try it!
IBU: 25, Plato: 28 EBC: 50 ABV: 12,0%

Eisweisse (Jäävehnä) 9%:
The frozen elixir from our Weissbier, double up the Weissbier flavour, funky! Cheers!

Panimolimsa Siitruna (0,0% 0,33l pullo):
Mallaspohjainen limonadi. Vähän sokeria ja täyteläinen maku. Virkistävä sitruuna!

Bock’s Cola: (0,33l pullo)
Delicious craft soda! Quenching the thirst!

Bock’s Eridanos (0,33 pullo):
Hiilihapotettu Vesi
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KESÄKOLLI 4,3%
Tuoreella inkiväärillä maustettu raikas vehnäolut

KAKSI KOTIA VAILLA HUMALAA 5,5% -Gruit ale
Tämä gruit ale on panimon lähistöltä kerätyillä villiyrteillä maustettu pirteä hapanolut. Valmistuksessa ei ole käytetty
lainkaan humalaa, vaan katkeruus tulee yrteistä.

FLORIDUS 7,7% - Flanders Red
Omalla saison-hiivakannalla käytetty tynnyrikypsytetty monimuotoinen belgialaistyylinen hapanolut

MUNKINTIE 6,7%
Tumma, pehmeä ja hedelmäinen dubbel

LAMPI 5,7%
mixed fermentation -hapanolutprojektimme kiintotähti, perinteisten mannermaisten hapanoluiden inspiroima vaalea
olut. Funky & Fräsch, pitkän tynnyrikypsytyksen aateloima, muikean hapan ja monimuotoinen, aivan omanlaisensa
tuttavuus.
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HÖPKEN PILS 5,0%
Raikas, tsekkityylinen pils

FJALAR PALE ALE 5,5%
Hunajalla maustettu, kveik-hiivalla käytetty pale ale

HARVEST MOON 5,0%
Belgityylinen hedelmäinen pale ale

PIPER WIT 4,7%
Appelsiininkuorella ja korianterilla maustettu vehnäolut

VICTORIA IMPERIAL PORTER 11,0%
Tynnyrikypsytetty tuhti ja pehmeä porter

BONUKSENA!!
ÄGRÄS NORDIC NETTLE LONG DRINK 5,5%
Pirteä akvaviittipohjainen, nokkosella maustettu Änkerö.
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VÄKI Forestfinnish Pils 4,4% (Gluten Free)
Väki on raikas vaalea lager, joka viipyilee käydessään, halusit tai et. Se sammuttaa janosi yhä uudelleen.

PÄIVÄ Bock 6,0%
Päivässä on voimaa. Maltainen, mutta iisi vaalea lager, joka saa heimolaiset ympärilläsi liekehtimään ja hohkaamaan
hopeareunuksin.

PERI Cold IPA 7,0% (Gluten Free)
Peri on kalmankalpea IPA joka ei lähtökohtiansa peittele. Peri on raikas, mutta puraisee kylmänviileästi kuin
pakkasviima.

ILMA Session Wheat 3,5%
Ilma on höyhenenkevyiden oluiden reilusti kuivahumaloitu pulska tietäjä. Juo erilainen vehnä, ja jaksat taas!

KÖYRY West Coast Session IPA 3,5% (Gluten Free)
Köyry on katkera, mutta sillä lailla nostalgisesti. Juo janoon yhä uudestaan.

NURI Brut IPA 5,5% (Gluten Free)
Nuri on kuivan pirskahteleva, hedelmäinen ja aromikas – vähän toisenlainen IPA. Moderni ja kevyt, Nuri on aikansa
arvuutusten tulos.

PIRUNPELTO Doppelbock 7,5%
Pirunpelto on maltaisen runsas ja paahteinen doppelbock, jossa voit aistia myös savua.

RAHKO Barrel Aged Red Wine Sour 6,7%
Rahko on punertava, hapan ja mieleltään moderni. Ranskalaisissa punaviinitynnyreissä kypsytelty olut soljuu suussa
rapsakan punaviinimäiseen lopetukseen.
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Hiukan Helmeilevä- golden ale 4,7 %
Kevyen maltaista runkoa tukee raikas sitruksinen, hieman ruohoinen humalointi.

Korpikuusen Kuiskaus- kuusenkerkkä pale ale 5,2 %
Tuoreella kuusenkerkällä raikkaan metsäiseksi maustettu pale ale- olut.

Safety Distance- amber ale 6,1 %
Karamellimaltainen, kauniin meripihkaisen värinen pandemian aikaan luotu olut.

Riuskasti Rukiinen- ruis ipa 7,0 %
Haapala Brewery on lisännyt perinteiseen ipaan täyteläisyyttä ja lämpöä tuomaan rakkainta viljaamme, ruista.

Usvainen uitto- tervaporter 5,4 %
Oikeaa, alkuperäistä kuhmolaista tervaa sisältävä tumma porter. Tervasta huolimatta suklainen ja pehmeä maultaan.

Himskatin Hapan- Kainuu sour 3,4 %
Haapalan panimoravintolan oman pihan pihlajanmarjoista hedelmäisen happaman lisäpotkunsa saanut hapanolut.
Hiivana on käytetty oman ravintolan ruisjuurta ja maltaina Pehkolan Mallastamon maltaita. Humaloitu kourallisella
oman pihan humalakäpyjä. 100 % kotimainen!

Muikea Mustikka- blueberry sour 3,4 %
Kainuulaisen kylmäpuristetun mustikkamehun kanssa kirpeäksi käytetty raikas hapanolut.

HUOM!
Vaarojen Vaalea- blonde ale 5,4 %
Kevyesti humaloitu jokaiseen tilanteeseen sopiva olut.
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Korven Kutsu Classic Lager 5,0%
Raikas ja mukavan puraiseva klassinen suodattamaton lager-olut. Makunautinto, joka on luotu oman lähteen
puhtaaseen veteen, laatumaltaita ja jalohumalia käyttäen.

Korven Kutsu Helles Lager 5,2%
Pehmeän maltainen ja kullankeltainen suodattamaton vaalea lager. Suunmukaista runsaan maltaista makumaailmaa
tarjoava Helles Lager, joka on luotu oman lähteen puhtaaseen veteen.

Korven Kutsu Pale Ale 5,3%
Maltainen, hedelmäinen ja mukavan katkero suodattamaton Pale Ale. Koe raikas sitrushedelmäinen makumaailma,
jota tuhti mallasrunko tukee. Moderni pale ale, joka on luotu oman lähteen puhtaaseen veteen.

KANTO-SARJA: NEIPA Simcoe & HBC 630 6,2%
Ison mehuisa NEIPA korvesta! Tymäkän jykevä mallasrunko ja erittäin tuhti DDH kuivahumalointi Simcoella ja
kokeellisella HBC 630 humalilla tekevät tästä NEIPAsta trooppisen makumaailman juhlaparaatin. Maailman ensi-ilta
Tampereen Suuret Oluet Pienet Panimot 2022 -tapahtumassa. Ja on muuten tuoretta!

Karvilan Panimo x Pekkale: SOUR GULP Vol. 2 5,0%
Happaman mehuisa ja raikas hapanolut. Tästä sourista ei tropiikin hedelmää puutu! Mangolla, aprikoosilla, guavalla
sekä passionhedelmillä ryyditetty sour ale.
Löydä mausta troopiikin raikkautta ja mukavaa kirpakkuutta. Anna SOUR GULPIN vietellä makunystyräsi kesäiseen
tunnelmaan! Tehty Philly Sour hiivaa käyttäen.

Karvilan Rose Hibiscus Saison 8,5%
Raikas, mausteinen ja kupliva. Olut juhlaviin hetkiin. Olut on maustettu hibiscus-teellä, hunajalla ja mustaherukalla,
tehden siitä miellyttävän täyteläisen ja monipuolisen. Loimme oluen, joka toimii kuin kuohuviini juhlassa – mukavan
pirskahteleva ja miellyttävä. Makunautinto hyviin hetkiin.
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Aito Omenasiideri 6,5%
Kiisken Aito Omenasiideri vaatii hyvät raaka-aineet, pitkää kypsyttelyä ja hieman hiilihappoa. Kylmäpuristetusta
omenamehusta valmistettu kuiva, brittityylinen aito omenasiideri. Odotus palkitsee raikkaalla, pirskahtelevalla ja
ennen kaikkea aidon omenaisella maullaan. Mitään lisäämättä, mitään poistamatta! Suositellaan nautittavan kylmänä,
vaikka muutaman jääpalan kera. Suodattamaton, pastöroimaton, lisäaineeton ja hiilihapotettu aito omenasiideri.

Ahti Pils 4,4% Kevyt ja raikas janonsammuttaja
Ahti on humaloitu kotimaisilla Saaren Kartanon humalilla, joka tuo oluelle mukavan monivivahteisen ja hienovaraisen
aromin. Pils on mainio saunaolut ja ruokapöydän moniottelija, mutta erityisen hyvin se maistuu rasvaisten
kalaruokien, pikkusuolaisten, makkaroiden ja pizzan kanssa. Suodattamaton, pastöroimaton sekä lisäaineeton
pohjahiivaolut.

Kapina Apa 5,5% Kapinallinen
Kapina on punertava, tasaisen humalaprofiilin omaava pehmeän täyteläinen Apa. Humalointi ei hyökkää, eli on
helposti juotava, mutta maukas. Toimii mainiosti seurustelujuomana ja esim. burgerin kanssa. Suodattamaton,
pastöroimaton sekä lisäaineeton pintahiivaolut

Maininki Savuporter 7,5% Tumma viettelys
Maininki on tumman punertava, maltainen, täyteläinen, pehmeän savuinen ja paahteinen Baltic Porter, jonka kevyt
humalointi antaa maltaille mahdollisuuden astua esiin koko kavalkadillaan. Sopii nautittavaksi sellaisenaan sekä hyvä
ruokaolut esimerkiksi joulupöytään tai riistan kera. Suodattamaton, pastöroimaton sekä lisäaineeton pintahiivaolut.

Merta Ipa 5,5% Täyteläinen IPA
Kokonaiseen tarvitaan aina vähintään kaksi puolta. 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 ja MERTA
tarjoavat nautiskelijalleen täydellisen maku- sekä kuuloelämyksen!

Tursas Greippi Gin Lonkero 5,5%
Tursas greippilonkeron pohjana toimii käsityönä tislattu Mäntsälän Authors´ Distilleryn Readers´ Gin. Tursas
lonkerossa greippi ja gin kietoutuu tasapainoisesti toisiinsa tarjoten raikkaan sitruksisen, maukkaan ja monivivahteisen
makuelämyksen. Suositellaan nautittavaksi kylmänä, jäillä tai ilman.
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Vaahtopää Vehnäolut 5,5% Hellekelien herkku
Vaahtopää on saksalaistyylinen vaalea vehnäolut (Hefeweizen). Tämä raikas ja virkistävä kesäjuoma suositellaan
nautittavaksi kylmänä vehnäolutlasista. Pullon pohjalla oleva hiiva kannattaa kaataa mukaan. Vaahtopää on
erinomainen ruokajuoma esimerkiksi kalan, salaattien ja saksalaisten makkaroiden kera. Suodattamaton,
pastöroimaton sekä lisäaineeton pintahiivaolut.

Vastaranta Savulager 5,5% Savuinen herkku
Vastaranta on vaalea lager, jossa savumaltaita ei ole säästelty. Palkittu olut nautittavaksi savuoluiden ystäville
sellaisenaan tai esimerkiksi grillatun lihan ja kalan kera. Suodattamaton, pastöroimaton sekä lisäaineeton
pintahiivaolut.
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PETOLINTU GALAXY 5,5 %
Erittäin vahvasti humaloitu pils-olut. Vaikka kysymyksessä on ns. SUPER PILS juotavuus on silti kohdallaan. Vaatii
juojalta humalasietokykyä

PLEVNAN VEHNÄ 5,5 %
Saksalaistyylinen vehnäolut, jossa käytetty 70 % vehnämallasta. Kevyesti humaloitu, voimakkaasti hedelmäinen ja
neilikkamainen, aavistus banaanimaisuutta

WEIZENBOCK 7,5 %
Banaaninimainen, neilikkainen, makeahko punertavan värinen perinteinen baijerilaistyylinen vahva vehnäolut.
Suomen paras vehnäolut 2015 ja 2018.

SIPERIA STOUT 8 %
Suomen palkituin olut! Musta väriltään, kuohkea espressomainen vaahto, raikas mäntypihkainen havumetsäinen
tuoksu. Jälkimaussa napakka humalan puraisu, joka on kuitenkin tasapainossa mallaspohjan kanssa. Loistava olut
takkatulen ääressä nautiskeluun, suklaisten jälkiruokien kanssa tai ihan vaan nautittavaksi hyvien ystävien seurassa.

TOMAHAWK IPA 5,5 %
Copper-colored Single-hop beer with a Tomahawk hops. Bitter and aromatic India Pale Ale.

PLEVNAN PANIMOSIMA 5 %
Brewery mead. A traditional fermented alcoholic beverage. This mead is made of honey, brown sugar and fructose,
lemon and hops, which impart a nice aftertaste. Medium dry, sugar content is 50 g / litre. A similar beverage used to
be brewed by the Vikings.

MUMMON MUSTAHERUKKASIIDERI 4,7%
Medium dry, tart and fresh blackcurrant cider is fermented from blackcurrant juice.
VAPARPERI SOUR-BEER 5,2%
Sour beer that offers a mouth full of authentic flavours and bitterness of raspberry and rhubarb.

PURPALO SOUR-BEER 5,2%
Fresh lingonberry-cranberry sour-beer.

HOKI LAGER 5,5%
Fresh dry-hopped American lager. Works before game and after!
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Steam Beer 5%
Steam Beer on kullankeltainen, hedelmäinen ja raikas lagerolut, joka on valmistettu perinteistä Kaliforniassa
kehitettyä tyyliä kunnioittaen. Valmistuksessa käytetty uusiutuvaa energiaa.

Skipper’s Ginger 5,2%
Skipper's Ginger on vaaleankeltainen inkiväärillä maustettu pirteän raikas pintahiivaolut. Sopii loistavasti niin kipparin
rouvan kuin maajussin janon sammuttamiseen.

Waxwing Pils 5%
Waxwing Pils on raikas ja kukkainen lager olut, jossa mukana keveää maltaisuutta. Maku rapsakan humalainen ja
pirteä.

Albatross IPA 5,5%
Albatross IPA on raikaasti humaloitu ja kevyen sitruksinen White IPA. Se sopii hyvin niin Kap Hornin kiertäjille, kuin
tavallisille Heiskasille.

S/S# VI - Juicy IPA 6,7%
S/S# VI Juicy IPA on hedelmäinen IPA jonka aromissa runsaasti greippiä, ananasta ja passiohedelmää. Tämä mehukas,
täyteläinen ja silti raikas IPA tehtiin uudestaan yleisön pyynnöstä.
Humalat: Centennial, Ella, Enigma.

S/S# VII – Koippa NEIPA 5,9%
ENSIMMÄISTÄ KERTAA MYYNNISSÄ
Legendaarisen jazzmuusikko Eero Koivistoisen kanssa yhdessä suunniteltu NEIPA, jossa Australialaiset ja
Jenkkihumalat humalat antavat kesän kukkia. Koippa NEIPA on kepeä, raikas ja helposti juotava kesämehu.

Captain Marshall Lager 5%
Captain Marshall on merenraikas, kullan keltainen ja kaunis lager-olut joka saa oman twistinsä ruotsalaisesta
humalasta. Olut oli Suomen paras Olut kilpailussa v. 2021 toiseksi paras sarjassa vaalea lager.

Kiroileva siili Pihlajanmarja Sour 3,8 -til % 0,33tlk
Kiroileva siili Sour on meren raikas ja maistuu reilusti pihlajanmarjalle.
”PERKELEEN HAPPAMIA”, sanoi siili pihlajanmarjoista.
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”HELEVETIN HYVÄÄ”, sanoi siili Kotka Steam Breweryn ihanan ärhäkkäästä, piikikkään suloisesta ja rakastetun
kulttihahmon inspiroimasta SIILI PIHLAJANMARJA SOUR -bissestä!

Bird Porter 4,7%
Bird Porter on lähes musta, kevyen paahteinen, hieman hedelmäinen ja makeahko helposti juotava ja virkistävä
pikkuportteri, jossa silti riittää runkoa.
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Lammin Sahti Oy

Sahti 7,5 %
Perinteinen suomalainen sahti parhaimmillaan

Lammin Vehnäolut 5,0 %
Saksalaistyylinen vehnäolut

Lammin Lager 4,7%
Rapsakka peruslager

Citra-ale 4,8%
Citra humalla maustettu kesäinen ale

Tisleitä
Kysy panimolta
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Juopa Apa 4,5%
Ehta Hefe-Weizen 5%

U.S. Lager 5%
Lime-Kurkku Sour Ale 5%

Loiva Blond Ale 5,3%
Puska DDH Ipa 5,3%
Voima Ipa 5,3%
Savi Porter 5,3%
HopHop DIPL 9%
Pouta Tyrni-Gin Lonkero 5%

Pullossa
Bohemia Lager 5%
Kraakku Long Drink 5%
Mansikka-Vadelma Limonadi
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Aamurusko Sour 3,9%
Tyyli: Berliner Weisse
Maltaat: Pale Ale, Malted Oats, CaraBody, Wheat
Humalat: Magnum, Galaxy, Columbus
Mausteet: Karhunvatukka & hapankirsikka

Pääsky APA 4,5%
Tyyli: American Pale Ale
Maltaat: Cara Pale, Pale Ale, Vehnä
Humalat: Mosaic, Chinook

Alppilaakson Helles Lager 5,1% (G)
Tyyli: Helles Lager
Maltaat: Pilsner, Munich, Cara Pale
Humalat: Magnum, Mittelfrüh, Saaz
Muuta: GLUTEENITON

Auervaara IPA 5,5%
Tyyli: Vermont IPA
Maltaat: Pale Ale, Low Colour Golden Promise, Kaurahiutale
Humalat: Amarillo, Ekuanot, Mosaic

Hohto NEIPA 6,2%
Tyyli: New England IPA
Maltaat: Low Colour Golden Promise, Pale Ale, kaurahiutale
Humalat: Galaxy, Citra, Centennial

MAKU IPA 7,3% (G)
Tyyli: West Coast IPA
Maltaat: Pale Ale, Caramel 100, Munich Light
Humalat: Cascade, Citra, Centennial, Amarillo
Muuta: GLUTEENITON
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Social Brewing Lab by MAKU: DIFFUUSIO #1 DIPA
Tyyli: New England Double IPA (NEDIPA)
Maltaat: Golden Promise, Pilsner, Vehnä, Kaurahiutale, Dextrin
Humala: Sabro

Imperial Stout 10%
Tyyli: Imperial Stout
Maltaat: Pale Ale, Pilsner, Vienna, Caramel 100, Carafa 1, Chocolate Dark, Chocolate Light, Roasted Barley, Aromatic
Malt
Humalat: Centennial

Sinneppäi siideri 5,0% (G)
Tyyli: Puolikuiva omenasiideri
Muuta: GLUTEENITON
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Malmgård Pils 5,2%
Tämä gluteeniton, tasapainoisen maltainen Pils on oivallinen grilliruokien kaveri. Kotimaisen ohramaltaan pehmeys
sekä tsekkiläisten jalohumaloiden yrttimäinen katkeruus muodostavat maukkaan maltaisen ja vivahteikkaan
kokonaisuuden.

Malmgård Witbier 4,9%
Vaalea ja kevyt vehnäoluemme on maustettu raikkaasti limen kuorella ja korianterilla. Tämä lempeän vehnäinen,
mausteinen ja sitruksinen janonsammuttaja sopii erinomaisesti vaikkapa salaattien, vaalean kalan ja sushin
kumppaniksi!

Malmgård Juicy IPA 4,2%
Tämä hedelmäinen ja mehuisa IPA on maustettu reippaasti passionhedelmällä ja greipillä. Oluen tuoksu henkii
trooppista hedelmää, greippiä, sekä Mosaic ja Citra -humaloiden sitruksisia sävyjä. Kaura tuo kevyeen runkoon
mukavasti pehmeyttä, ja jälkimaussa maistuu passionhedelmän mehuisa hapokkuus.

Malmgård Raparperi Vanilja Sour 5,0%
Raparperi Vanilja Sour tuo kesäisen raparperipiirakan maut lasiisi! Oluen runko on kepeä, hedelmäinen ja vehnäisen
pehmeä. Raparperimehu tuo mukaan runsaasti kirpeyttä ja hapokkuutta. Reilu ripaus laktoosia pyöristää makuja ja
raikas vaniljaisuus täydentää tasapainoisen kokonaisuuden.

Malmgård PROTO#29 Peach Tea Pale Ale 4,5%
Rommirusinainen Stoutimme lunastaa odotukset jo tuoksullaan, joka on täynnä rommitynnyrin ja rommirusinoiden
tuomia aromeita. Maku yllättää kauraisella pehmeydellään ja kevyellä paahteisuudellaan, taittuen jälkimaussa kevyen
tammiseen suuntaan. Kaiken päällä viipyilee vahvan romminen jälkipuraisu.

Malmgård PROTO#26 Rommirusina Stout 6,5%
Rommirusinainen Stoutimme lunastaa odotukset jo tuoksullaan, joka on täynnä rommitynnyrin ja rommirusinoiden
tuomia aromeita. Maku yllättää kauraisella pehmeydellään ja kevyellä paahteisuudellaan, taittuen jälkimaussa kevyen
tammiseen suuntaan. Kaiken päällä viipyilee vahvan romminen jälkipuraisu.

Malmgård Kaakao Hasselpähkinä Brown Ale 5,5%
Pehmeäpaahteisen maukas, tummanruskea, rutkasti kaakaoinen jahasselpähkinän sävyinen makunautinto joka
koukuttaa.
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Black as My Currant 3, 7 %, IBU 7.
Mustaherukka on tummanpuhuvan punertava marja, joka antaa tähän Black as My Currant -nimiseen berliner
weisseen syvänpunaisen värin.
Oluen teossa käytettiin 100 litraa Häyrilän marjatilan mustaherukkatäysmehua. Berliner weissen raikas happamuus ja
mustaherukka ovat herkullinen yhdistelmä ja niiden liitto tekee tästä oluesta monipuolisen juoman, joka sopii
tilanteeseen kuin tilanteeseen.
Drink your berries!

Ipa Neumann 5,5 %, IBU 55.
This iconic IPA makes you feel like a new (wo)man. Collaboration between Masis Brewery and Hangaround & Nobody
Brewing.

Misty Falls' Hops 6,5 %, IBU 17
Misty Falls' Hops on utuinen kuin vesiputous aamukasteen aikaan ja pehmeä kuin olotila Led Zeppelinin keikan
jälkeen.
Hedelmäiset humalat ja vesiputoukset tuovat Masis Breweryn panohenkilöiden mieleen USA:n, jonne voi aina
mielessään palata maukkaiden IPA-tuoppien äärelle, ja antaa mielialojen lentää vuorien yli.

Pils My Centennial 5,0 %, IBU 26
Pils My Centennial on saksalaistyylinen pils, jonka humalointiin on käytetty reilusti amerikkalaista Centennial-lajiketta.
Pilsin viljaisuus ja hento mutta pureva katkero yhdistettynä Centennialin kukkaisuuteen ja sitruksisuuteen takaavat,
että Pils My Centennial on raikas janojuoma.

Red as My Currant 3,7 %, IBU 7.
Punaherukka on kauniin punainen marja, joka antaa tähän Red as My Currant -nimiseen berliner weisseen hennon
punakan värin.
Oluen teossa käytettiin 100 litraa Häyrilän marjatilan punaherukkatäysmehua. Berliner weissen raikas happamuus ja
punaherukka ovat herkullinen yhdistelmä ja niiden liitto tekee tästä oluesta monipuolisen juoman, joka sopii
tilanteeseen kuin tilanteeseen.
Drink your berries!
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West Coast Road Trip 6,3 %, IBU 66.
Masis Brewery haluaa tuoda Amerikan länsirannikon kaikkien ulottuville West Coast Road Tripillä. Tässä IPA:ssa ei ole
hedelmäisissä humalissa säästelty, vaan Columbus, Simcoe, Citra, Mosaic ja Amarillo iskevät suoraan haju- ja
makuaisteihin vaaleiden maltaiden säestäminä.
West Coast Road Trip sopii niin roadtripistä haaveileville kuin sellaisia muisteleville. Tervetuloa makumatkalle aina
Seattlesta San Diegoon!

Wheat My Day 4,3 %, IBU 20.
Maailma tarvitsee raikkaita janonsammuttajia ja Masis Breweryn Wheat My Day -vehnäolut hoitaa tämän tehtävän
jenkkityylillä.
Pehmeästä ja todella helposti juotavasta vehnäoluesta on turha etsiä saksalaistyylistä banaanisuutta, sillä tätä
janoisten sankaria ovat puraisseet greippimäiset jenkkihumalakärpäset.
Go ahead, wheat my day, all day, every day!

22

KEISARI ONE-OFFit:
Nokia olut 5,2 %
Kuivahumaloitu, lähes kokonaan kotimaisista raaka-aineista pantu lager. Hulla ja Svalöv- humalat on kasvatettu
Ilmajoella. Valmistettu vain yksi erä.
GLUTEENITON
Maltaat: Pilsner, Munich
Humalat: Magnum (Saksa), Hulla (Suomi), Svalöv (Suomi)
EBU: 18
EBC: 8

Imperial stout 7,0%
Tynnyrikypsytetty erikoiserä.
Maltaat: Pale ale, Caramel 100, Cara wheat, Chocko dark, Roast barley
Humalat: Magnum
EBU: 50
EBC: 68

Hazy Pale Ale 4,8%
Maltaat: Pilsner, Pale ale, Kauramallas, Vehnämallas
Humalat: Columbus, Citra, Mosaic, Sultana
EBU: 30
EBC: 11

COLLABORAATIOT:
PintPlease India Pale lager 5,0% (proto1)
Yhteistyö-olut reittaus-sivuston kanssa, koe-erä.
Maltaat: Pilsner, Caramel 100
Humalat: Magnum, HSE, Eldorado, Simcoe
EBU: 30
EBC: 26

Perhosefekti IPA 5,5%
Suomen Pink Boots societyn naisten yhdessa panema collaboraatio-olut, jossa mukana Nokian Panimon
panimomestari Riitta Sulkama
Maltaat: Pale Ale, Low Color Golden Promise ja Cara Pale
Humalat: Pink Boots Blend (30 % Idaho Gem, 20 % HBC 630, 20 % Talus, 20 % Triumph ja 10 % Loral),
Magnum ja Citra
Väri: 9 EBC
Katkerot: 30 IBU
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VAKIOVALIKOIMA:
Keisari Luomupils 4,5%
GLUTEENITON
Yli 10 vuotta markkinoilla ollut, vieläkin myydyimpien joukossa oleva luomuolut.
Maltaat: Luomupilsner
Humalat: Luomuhumalat Perle ja Mandarina Bavaria
IBU: 25
EBC: 16
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KULLERVO TMMA RUISSAHTI
muinaisolut tuhatluvulta

KULERVO VAALEA RUISSAHTImuinaisolut pronssikaudelta

KULLERO MARJASAHTIvadelma, Luistarin viikinkiajan, 500-1000-luvulta, kalmiston hautalöytöjen pohjalta

KULLERO KRUUNUeteläpohjalainen hääjuhlasahti, valmistettu ns. kruunuhäihin.

KULLERVO VAALEA VEHNÄSAHTI
yksi vanhimmista muinaisoluista

VANHAN RAUMAN LUOSTARIOLUT
fransiskaanimunkkien paastonajan juhlaolut 1400-luvulta
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Hanassa:
Vaihtuvat hanat:
Pikkuportteri 4,2%. IBU 29 L
egendaarinen, panimon ensimmäinen kaupallinen olut, portteri. KERTAERÄ

Ajurin kyytti 5%.
Tynnyrikypsytetty, muheva stout. KERTAERÄ

Irish Duck IPA 5,5%
IBU 55 Vihreäksi värjätty perinteisen kukkaisa IPA. Pyhän Patrickin päivän ja kesän kunniaksi tehty olut.

Red Bed IPA 5,5%
IBU 47 Kauniin punainen reilusti kuivahumaloitu klassisilla jenkkihumaloilla. Aavistuksen paahteinen. KERTAERÄ

Whisper please, mi lady Barley Wine 8,7%
IBU 53 Pitkään kypsytetty makeahko brittityylinen barley wine. KERTAERÄ
/Longrow 1st Fill Imperial stout 11,5% Todellinen harvinaisuus, Springbankin tislaamo on erityisen tarkka siitä kenelle
luovuttaa tynnyreitään käytettäväksi. Maku ei yliaja olutta liiallisella savuisuudellaan vaan antaa kahvin ja vaniljan
aromeille tilaa, viskin kermatoffeisuuden ja hennon savuisten nyanssien kanssa.. Laitetaan hanaan
perjantaina. KERTAERÄ

Muut hanaoluet:
Citra Califonian lager 5%
IBU 25 Sitruksinen alemaltaan, lagerhiivan ja citra-humalan vuoropuhelu.

Luolaolut 4,8%.
Pitkään kypsytetty luonteikas kellarilager. KERTAERÄ
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Premium Blanche 4,2%
IBU 11 Sumuisen keltainen vehnäolut, joka sisältää appelsiininkuorta, appelsiininkukkavettä ja korianterin siemeniä.
UUTUUS

Pynnösten kylpytynnyri 4,4%.
Pyynikinharjulta kerätyllä hiivalla käytetty villihiivaolut. KERTAERÄ

Mango Watermelon Milkshake IPA 3,5%
IBU 35 Matala-alkoholinen terassikauden suosikki. Vesimelonilla ja mangolla maustettu, tautalla ripaus greippiä.
Laktoosilla pehmennetty milkshake IPA.

Papan vanilla stout 6,8% IBU 29 ,
Paahteinen, kahvinen, vaniljainen ja pehmeä. Sisältää luomuvaniljaa. Panimon rakastettu klassikko. SOPP 2015
yleisönäänestyksen paras olut.

Black IPA 8,5%
IBU 60 Massiivinen paahto, mallaspohja ja runsas humalointi. World Beer Idol -kisassa kultaa 2017. Vuoden olut 2018
Helsinki Beer Festival.

Tölkissä 0,33l, myydään aina koko tölkki:
Not Yet´i Imperial stout 9,4%
IBU 100 Todella paahteinen ja kuiva, vahvasti humaloitu imperial stout.

Atlantic Porter 8%
IBU 37 Kahvilla, fudgella ja hipulla merisuolaaa maustettu pehmeän sametinen portteri.

La Calienta Valentina 8%
IBU 30 Bourbon-tynnyrissä kypsytetty vaniljalla, kahvilla, laktoosilla ja naga jolkian chilillä maustettu imperial stout.

Post Mortem 2020 8,4%
IBU 88 Bourbon-tynnyrikypsytetty Pyhäinpäivän klassikko, ruusuvedellä ja pellavalla maustettu täyteläinen Imperial
Stout.

Mosaic Zero 0,2% IBU 16
Virkistävä, kevyt ja maltainen alkoholiton lager.
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Blueberry Long drink 4,6%
Pari astetta intensiivisempi, todella mustikkainen lonkero. Valmistettu panimon omasta ginistä.

Hazy Green Apple Cider 5%
Vastustamattoman raikas ja rapsakka puolikuiva omenasiideri.

Nordic Hard Seltzerit 4,5%-5%
Hiilihydraatittomat ja kuivat "makuvissyt prosenteilla.

Vichyä ja limsaa.
Saatavilla myös kaikki muut tislaamomme tuotteet.
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HANASTA:
RPS An Allday Everyday Lager 4,7%
RPS Dandelion Dreams Witbier 4,9%
RPS Pint of Neipa Please 5,5%
RPS Redemption IPA 5,2%
RPS Concrete Juice Gin Long Drink 5,5%

TÖLKKI/PULLO
RPS Finished Symphony Berliner Weisse w/ Mango & Lime
5,7%
RPS Hard Rock Lager 7,0%
RPS Darkest Hour Chocolate Stout Kyrö Edition 7,0%
RPS Theory of Hoppyness 6,3%
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APRIKIWI Fruited Sour 5,0%
Nimensä mukaisesti aprikoosilla ja kiivillä maustettu happaman herkullinen sour ale.
PURKKAMESTARI Juicy Wheat Beer 5,0% UUTUUS!
Kesän veikein vehnä on kuin nestemäistä hedelmäpurkkaa! Humalina tehopari Strata ja Mosaic.

IDAHO CREAM NEIPA 6,0% ENSIJULKAISU!
Runsaalla määrällä kauraa turpeaksi syötetty NEIPA. Pääosassa appelsiinisia sekä pihkaisen dänkkejä aromeja puskeva
Idaho 7.

JUHLAKALU Oaked Old Ale 6,5% 7-VUOTISJUHLAOLUT!
Muhevan maltainen, aromikas ja moniulotteinen bourbon-tammilastuilla kypsytelty ja Sabro-humalalla maustettu old
ale aikuisempaan makuun.

VIIKSISIEPPO Black IPA 6,7%
Maltainen, pehmeän paahteinen ja pihkaisen hedelmäinen black IPA.

KOVA LUU NEDIPA 8,5%
Super freshiä ja sameaa humalatykittelyä sieltä vahvemmasta päästä! Humalina: Amarillo, Strata, Simcoe, Azacca,
Citra, Cashmere.

HÄMY Belgian Dark Strong Ale 10%
Perinteikäs belgityylinen kuivahedelmäisen pähkinäinen ja lämmittävä herkku.

AASI'21 Imperial Stout 11%
Mokkaista vaahtopitsiä ja kahvimaista paahdetta tarjoileva imperial stout, joka on ladattu yli 100 IBU:n lastilla
pihkaista katkeroa.
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KASKI Helles 4,6%
Raikas, pirteä, kevyt. Todellinen kesän janonsammuttaja. European Beer Challenge hopeaa 2019.
Tuotetiedot: vesi, OHRAmallas, humala, hiiva

KASKI Kylmäsavulager 5,0%
Klassikko, jossa pehmeän lempeä savun maku. Suomen paras vaalea lager 2017. European Beer Challenge kultaa 2019.
Tuotetiedot: vesi, OHRAmallas, humala, hiiva

KASKI Ruislager 5,0%
Raikas lager, jossa yhdistyy rukiin tuoksu ja maku. European Beer Challenge kultaa 2021.
Tuotetiedot: vesi, OHRAmallas, RUISmallas, humala, hiiva

KASKI Mustakaura 5,0%
Tumma lager, johon mustaksi paahdettu kaura antaa pehmeän pähkinäisen aromin. European Beer Challenge kultaa
2019, Suomen paras tumma lager 2020, Frankfurt Beer Trophy kultaa 2022.
Tuotetiedot: vesi, OHRAmallas, KAURA, humala, hiiva

KASKI Neljä Viljaa 5,0%
Kaikki neljä viljaa sovussa luovat pehmeän mallaspohja, jota tukee kevyt humalointi. European Beer Challenge hopeaa
2019.
Tuotetiedot: vesi, OHRAmallas, RUISmallas, VEHNÄmallas, KAURA, humala, hiiva

KASKI Vehnälager 5,0%
Kellerbier Helles tyyppinen olut, missä on 30% vehnämallasta. Raikas, kesäinen janonsammuttaja. European Beer
Challege hopeaa 2022.
Tuotetiedot: vesi, OHRAmallas, VEHNÄmallas, humala, hiiva

KASKI Savubock 6,5%
Karamellisen pehmeä, lempeän savuinen. European Beer Star hopeaa 2020.
Tuotetiedot: vesi, OHRAmallas, humala, hiiva
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KASKI Vahva Lager 6,9%
Raikas, ryhdikäs ja pehmeän maltainen lager, jossa napakka humalointi. European Beer Challenge kultaa 2021.
Tuotetiedot: vesi, OHRAmallas, humala, hiiva

KASKI Imperial Stout 8,0%
Perinteitä kunnioittaen valmistettu Imperial Stout. Pehmeän samettinen maku, suorastaan maltaan juhlaa.
Tuotetiedot: vesi, OHRAmallas, KAURA, humala, hiiva
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HAZY UNCLE New England Pale Ale (5,5%)
Hazy Uncle is our flagship beer. The beer we have perfected. English malts mingle with wheat and oat as well as a
massive amount of our two favorite aromatic hops, Citra and Mosaic. Mango and peach in the aroma and a super juicy
mouthfeel.

HAZY UNCLE GALAXY EDITION NEPA (5,3%)
This is a variation of our flagship Hazy Uncle New England Pale Ale series brewed with aromatic Galaxy hops from
Australia. By featuring Galaxy hops we have given this beer new fruit aromas such as passion fruit, peach and other
tropical fruits.

Fruit Basket Mango-Passion-Tomato (4,3%)
Tired Uncle's Fruit Basket is a series of beers that feature a common sour ale base with different combinations of fruits
added on each batch. The first beer in this series is Fruit Basket - Passion-Mango-Tomato, a very refreshing and juicy
ale with tons of passion fruit and mango pulp, rounded up with a touch of dried tomatoes that add some umami and
softens the mouthfeel.

Fruit Basket Cherry-Nectarine
"Tired Uncle's Fruit Basket is a series of beers that feature a common sour ale base with different combinations of
fruits added on each batch.
The third beer in this series is Fruit Basket - Cherry-Nectarine, a delicious stone-fruit combination that will juice up
your day, because life is a bowl full of cherries. Enjoy it!"
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Original lapland lager 5,2 %
Lapland original lagerin vaiherikas tarina on vailla vertaansa. 60- Luvulla tornion panimomestarit saivat tehtäväkseen
suunnitella Oluen, josta kasvoi suomen kaikkien aikojen tunnetuin. Nousukauden Aikana legendaarisen oluen resepti
ja valmistusprosessi muuttuivat. Suosikkioluesta katosi tuttu maku. Kansainvälisen omistajan myötä Tuotanto siirtyi
etelään ja aiheutti lopulta panimon sulkemisen. Takaiskusta selvittyään pohjoisen asukkaat polkaisivat hommat
Uudelleen käyntiin vuonna 2016. Joukkoon liittyi myös Panimomestarilegenda leo andelin – takataskussaan
suosikkioluen Alkuperäinen resepti. Näin henkiin heräsi paitsi historiallinen panimo Myös kuuluisa kultamitaliolut, joka
sai uuden nimen lapland original Lager.
Valmistusaineet: vesi, ohramallas, humala, hiiva

Routa oak aged imperial stout 9,5 %
Tornion panimo ja pohjoisen panimo maistilan yhteistyönä syntynyt Musta, voimakkaan täyteläinen olut saa
ainutlaatuisen luonteensa Tammikypsytyksestä routa premium 1988 guyana pure rum -rommin Kanssa.
Humalat: east kent goldings, magnum
Maltaat: caramel, crisp chocolate, crisp roasted barley, crisp black,
Kauramallas, pale ale

Hilla hazy ipa 5,5%
Mehuisan raikas ipa lapista.
Viihdymme perusasioiden äärellä. Joskus pitää keikkua siinä rajalla, Kuten tämä maltillisesti katkeroitu, tuplasti
kuivahumaloitu ipa pienellä lapin twistillä. samean oluen hillaisa aromi vie tunnelmat tTropiikin sijasta lapin
marjajängille.
Ainesosat: lapin vesi, ohramallas, vehnämallas,
Kaura, humala, luontainen hilla-aromi, hiiva.

Hillatus sour ale 5,5%
Raikkaan marjaisa hapanolut lapista. Viihdymme perusasioiden äärellä, mutta olemme myös ketteriä kokeilemaan
uusia ideoita. Kun päätimme lisätä kirpeään hapanolueen reilusti aitoa hillaa, syntyi makuelämys, joka on kasvattanut
Suosiotaan vuodesta toiseen.
Ainesosat: lapin vesi, ohramallas, hillasose, humala, hiiva.
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Laavu smoky esb 5,5 % gluteeniton
Miedosti savuinen täysmallasolut lapista.
Kun pohjoisen rajakaupungin kasvatti yhdistää brittityyppisen bitterin havuisiin aromeihin ripauksen savua, syntyy
varsin erähenkinen elämys. Laavun esb:n pehmeä savuisuus syntyy Takatalo & Tompurin käsityönä savustetuista kaskikylmäsavumaltaista.
Ainesosat: lapin vesi, ohramallas, kylmäsavustettu ohramallas,
Humala, hiiva.

Arctic north lager 5,5 %
Hedelmäisesti kuivahumaloitu lager lapista.
On olemassa kahdenlaisia tarinoita —niitä, jotka alkavat sanoilla Olipa kerran ja sitten niitä, jotka alkavat kerran kun
oltiin. Arctic North lager on pohjoisen rajakaupungin kasvattien lahja reilusti Humaloitujen oluiden ystäville hetkiin,
joissa notkutaan porukalla ja Mitään ei tapahdu. Sitten aina jotain alkaa tapahtua. Kun eteen tulee pari muuttujaa, ota
nortti!

Arctic ipa 5,5% gluteeniton
Reilusti humaloitu pastöroimaton ipa lapista.
On olemassa kahdenlaisia tarinoita — niitä, jotka alkavat sanoilla Olipa kerran ja sitten niitä, jotka alkavat kerran kun
oltiin. Arctic ipa on pohjoisen rajakaupungin kasvattien lahja reilummin humaloitujen oluiden ystäville. Se on
luonteikas kaveri hetkiin, joissa notkutaan porukalla ja mitään ei tapahdu. Sitten aina jotain alkaa tapahtua.
Ainesosat: lapin vesi, ohramallas, kaura, humala, hiiva.

Pienet helles 4,5% gluteeniton
Kotimaista humalaa! Pehmeän raikas, helles-tyyppinen täysmallaslager.
Pienet helles on ensimmäinen valtakunnallinen kotimaisella humalalla kokonaan maustettu olut. Kyseessä on
todellinen pienten voimannäyte, sillä myös muut oluen raaka-aineet tulevat pientuottajilta: kelhän tilalla alatemmeksellä pohjois-pohjanmaalla viljelty ohra mallastettiin pehkolan mallastamolla ruukissa ja humalan kasvatti
arctic hopyard ilmajoella. Pienet voivat tehdä
Suuria tekoja. Pienet sille!
Humalat: suntti, hulla norrgård
Https://www.arctichopyard.fi
Maltaat: pilsner
https://www.pehkola.com

Another gammel ale 7,5% • gluteeniton
Lapissa käsityönä valmistettu tymäkkä ale.
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Tämä olut kehitettiin täydentämään legendaarisen gammel danskkatkeron kuivaa mausteisuutta.
makumatkojen rajamailla kanssamme hyörivät another doggy-cocktailravintolan palkitut
baarimestarit Jussi Viljala ja Ortjo Nieminen. Lopputulos on vahva ja luonteikas, Kuten
esikuvansakin.
Ainesosat: lapin vesi, ohramallas, humala,
Hiiva, lakritsi, gammel dansk.

Ketutus sour ale 5,5 %
Sillonko oikein ketuttaa niin saattaa sitä nokatki nousta pysthöön, mutta älkääpä Jääkö pitkäksi aikaa näyttähmään
hapanta naamaa. Ottakaa tämmöset rohki hyät Pihlajanmarjaoluet, niin kyllä se pupujahti lähtee taas sujuhmaan!
Valmistusaineet: lapin vesi, ohramallas, pihlajanmarjamehu (tiivisteestä), hiiva

Lapland red ale 5,2% • gluteeniton
Punertavan maltainen, pastöroimaton täysmallas-ale lapista. Maailma muuttuu, mutta hyvä olut pysyy. Yhdistämällä
kotimaani Vuosisataiset ale-perinteet, lapin raikkaan veden ja upeat suomalaiset
Maltaat loin karamellimaisen pehmeän lapland red alen. Sláinte –
Kippis!
Ainesosat: lapin vesi, ohramallas, humala, hiiva.

Sini bilberry longdrink 5,0 %
Täyteläisen marjaisa ja raikas makunautinto syntyy mustikkatäysmehusta, maailman puhtaimmasta vedestä sekä
käsityönä tislatusta lappilaisesta lójhtu-ginistä. Puhdasta lapin taikaa!
Ainesosat: hiilihapotettu vesi, mustikkatäysmehu (tiivisteestä), lójhtugin, Sokeri, sitruunahappo, luontainen aromi,
säilöntäaineet (kaliumsorbaatti, natriumbentsoaatti), hapettumisenestoaine (askorbiinihappo).

Pihla rowanberry longdrink 5,0 %
Kirpeän raikas ja kutkuttavan katkeroinen makuelämys syntyy Pihlajanmarjamehusta, maailman puhtaimmasta
vedestä sekä käsityönä tislatusta lójhtu-ginistä. Puhdasta lapin taikaa!
Ainesosat: hiilihapotettu vesi, pihlajanmarjatäysmehu (tiivisteestä),
Lójhtu-gin, sokeri, sitruunahappo, luontainen aromi, säilöntäaineet (kaliumsorbaatti, natriumbentsoaatti),
hapettumisenestoaine (askorbiinihappo).
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Varpu crowberry longdrink 5,0 %
Täyteläinen, samettisen pehmeä makuelämys, jonka salaisuutena ovat Pohjolan supermarja kaarnikka, maailman
puhtain vesi sekä käsityönä Tislattu lappilainen lóhjtu-gin. Puhdasta lapin taikaa!
Valmistusaineet: hiilihapotettu vesi, variksenmarjamehu, Lójhtu-gin, sitruunahappo, luontainen aromi, Säilöntäaineet
(kaliumsorbaatti, kaliummetabisulfiitti)
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Heili vehnäolut 6,6 %
Runsasarominen suodattamaton, makeahko vehnäolut.

Ruislager 5,0 %
Ruislager on paikallisesta Joensuulaisesta rukiista valmistettu maukas lager.

Unison Golden ale 5,5 %
Unison Golden Ale on nimensä mukaisesti kullankeltainen olut. Vaaleaan mallaspohjaan rakennettu ja kevyen
hedelmäisen humaloinnin omaava olut on makujen tasapainoinen liitto.

Unison Brown ale 5,2 %
Brown Ale on peribrittiläinen oluttyyli, oikea työväen voimaolut! Olut on väriltään kauniin ruskea ja pitää sisällään
maanläheisiä makuja, pähkinää, paahteisuutta, karamellista nyanssia sekä toffeeta ja hennon yrttistä jälkimakua.
Tuoksussa saadaan nauttia paahteisuuden, toffeen ja suklaisuuden täydellisestä liitosta.

Unison vehnäolut 4,8 %
Unison Vehnäolut yhdistelee klassista saksalaista vehnäoluen mallaspohjaa ja amerikkalaista humalointia.
Nämä yhdistettynä saadaan pehmeästi soljuva vehnäolut raikkaan sitruksisella maulla ja tuoksulla.

Työ puolikuiva omenasiideri 5,0 %
Suodattamaton, puolikuiva, raikkaan omenainen omenasiideri.
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Ocarina of Lime Summer Ale 5,3%
Ocarina of Lime on raikas ja helposti juotava kesäolut, jossa katkerointihumalat on korvattu tuorepuristetulla
limemehulla. Puristamme käsin 70 kiloa limemehua jokaiseen erään, jonka valmistamme.
Ocarina of Lime is a crisp and refreshing easy to drink beer that replaces bittering hops with fresh pressed limes. We
hand squeeze 70 kilos of limes for each batch that we make.

Easy Mode Classic Pils 5,4%
Easy Mode on old school pilsneri, jossa yhdistyy eurooppalaiset ja amerikkalaiset vaikutteet. Pehmeän makea
mallaspohja täydentyy saksalaisilla ja amerikkalaisilla humalilla.
Easy Mode is an old school style pilsner that combines European and American styles. The smooth and sweet malt
body is finished off with American and German hops.

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.
A punch of bitterness on a respectably sweet IPA. We cold condition this beer for three times the standard time to
give it an extra drinkable finish which is why we call this style "Long Cold Conditioned" IPA.

Call of Fruity Cran-Blackberry Sour 5,4%
Call of Fruity on marjaisan raikas sour, jossa maistuu karhunvatukan makeus ja karpalon kirpeys. Kevyt ja helposti
juotava olut soureiden ystäville.
Call of Fruity is a refreshing and fruity sour. The sweetness of the blackberries comes through first, but is quickly met
with a tart kick from the cranberries. An easy to drink beer for sour lovers.

Razident Evil 2 Sour Hazard Raspberry Sour 6,1%
Suositun Razident Evil vadelmapilsnerin sour-versio. Kirkkaanpunainen sour-olut, jossa on juuri sopiva hapan potku.
Kuin joisi kirpeää mummon mehua.
The sour version of our popular Razident Evil raspberry pilsner. Bright red sour with a medium sour bite.
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Blizzaga Hoppy Amber 5,6%
Blizzaga on kevyempi versio perinteisistä runsaan maltaisista talvioluista. Meidän versiossa korostuu lisäksi 8-Bitille
tyypilliseen tapaan Cascaden alueen katkerohumalat (Chinook, Centennial, Simcoe).
Blizzaga is a lighter take on the rich malt body of traditional winter warmer ales with an increased emphasis on
Cascade region bittering hops (Chinook, Centennial, Simcoe).

Pints of the Old Republic Cascadian Dark Ale 6,0%
Cascadian dark ale –oluttyyli saa nimensä oluessa käytetyistä humalista, jotka tulevat olutmestarimme Jasonin
kotiseudulta, eli USA:n Cascade-vuorilta. Tässä tuhdeimmassa oluessamme maistuu rusinamainen mallasrunko, jota
täydentää hedelmäiset Cascade-vuoriston humalat.
An ale from the dark side. Our richest, boldest, and darkest beer. A CDA is a cascadian dark ale, which is also
sometimes called black IPA. We don't call it that because it makes no sense, its black or pale - it can only be one.

