Ägras
Firskarsin ruukki
Ägräs Distillery is situated in Fiskars, Finland - a historic village
surrounded by the raw magnificence of Finnish nature,
internationally renowned for its rich heritage in artistry and
design.
From the pure waters of Fiskars to the seasonal selected
botanical roots, seeds, flowers, herbs and berries that, we
create craft spirits, exclusively crafted for the rest of the world
to enjoy.
TIN SOLDIER HARD CIDER 7.5 %
Kuiva, hapokkaan omenainen siideri
TIN SOLDIER BLACK CIDER 7.5 %
Musta ja täyteläisen kypsä omenasiideri

Fiskarsin Panimo
Fiskarsin ruukki
Fiskarsin Panimo on perustettu vuonna 2011 Vantaan
Rekolassa. Ensimmäiset kaksi vuotta oluita pantiin
Mäntsälässä Rekolan Panimon nimellä

Juuret ovat edelleen lähiössä, mutta puu on kasvanut eri
suuntaan ja nyt olemme entistä innoissamme voidessamme
panna oluita Fiskarsin ruukissa. Lähellä on puhdas luonto,
josta ammennamme ideoita ja raaka-aineita oluisiimme.
Rauhallinen 600 hengen ruukki on hyvä ympäristö luoda uusia
makuja ja saada myös palautetta eri kokeiluista.
VILLIVEHNÄ 4.2 %
Fiskarsin Panimon Villiwehnä on raikkaan kirpsakka ja monimuotoinen blendi
klassikkovehnäämme sekä tynnyrikypsynyttä hapanolutta. Moniulotteinen, vinkeä ja pitkin
maistelua muuttuva.
LAMPI 5.7 %
Miixed fermentation -hapanolutprojektimme kiintotähti, perinteisten mannermaisten
hapanoluiden inspiroima vaalea olut. Funky &amp; Fräsch, pitkän tynnyrikypsytyksen
aateloima, muikean hapan ja monimuotoinen, aivan omanlaisensa tuttavuus.
KESÄKOLLI 4.3 %
Tuoreella inkiväärillä maustettu raikas vehnäolut. Melko kuiva ja kevyt, inkivääri tulee
pehmeästi tuoksussa olematta polttava. Kylmänä nautittava, erittäin virkistävä ja raikas,
kenties jopa simamainen juoma kuumaan kesään ja terassille.
HOPPY CIDRE 5.5 %

Kuiva ja kirpeä, aavistuksen humaloitu kuiva siideri
Floridus flanders red 7.7 %
Talon saisonhiivalla ensin käytetty, noin vuoden tammitynnyreissä kypsytetty ja blendattu
punaruskea hapanolut. Oloroso-sherrytynnyrit antavat oluelle viinimäistä hedelmäisyyttä
ja marjaisuutta, Ägräsin akvavit-tynnyreistä irtoaa kevyttä mausteisuutta ja
bourbontynnyrit tuovat olueen vienon vaniljaisen tammen aromeja. Raikkaan
monitahoisen vivahteen makupalettiin luo kypsytyksen aikana hidas hapantuminen
villihiivoilla ja bakteereilla. Huikea nautiskeluolut ystävien kesken tai yhdistettynä ruokaan.
FISKARS FOMO KVEIK APA 4.5 %
Fear Of Missing Out!
Citra/Eldorado aromihumaloitu vaalea, raikas kveik APA

Kiiski
Mäntsälä
Panimo Kiiski on 2017 toimintansa aloittanut pienpanimo
Mäntsälästä. Oluissamme korostuu puhtaat, maltaiset ja
täyteläiset maut ja ne ovat suodattamattomia. Myös Siideri ja
lonkero ovat valmistettu puhtaista raaka-aineista ilman
lisäaineita. Tiskillämme on lasinhuuhtelu. Kaikkia tuotteitamme
saa maistaa ennen ostopäätöstä. Tervetuloa nautiskelemaan!
Lets Kiisk!
Vastaranta Savulager 5.5 %
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.
Vaahtopää Vehnäolut 5.5 %
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.
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.
Merta Ipa 5.5 %
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!

Maininki Savuporter 7.5 %
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
Kutuaika Tumma Lager 5.5 %
Kutuaika on punertava, makean maltainen ja kevyesti humaloitu, tsekkityylinen tumma
lager. Kutuaika maistuu sellaisenaan ja on myös erinomainen ruokajuoma etenkin
liharuokien ja lihaisten makkaroiden kera. Suodattamaton, pastöroimaton sekä
lisäaineeton pohjahiivaolut.
Kapina APA 5.5 %
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
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

Kotka Steam Brewery
Kotka
Kotka Steam Brewery on kotkalainen pienpanimo, joka toimii
vuonna 1894 valmistuneessa Kotkan höyrypanimolla. Kaunis
punatiilinen panimorakennus huokuu historiaa ja lukuisia
tarinoita vuosisatojen takaa. Panimo sijaitsee aivan rannan
tuntumassa, paikassa, jossa Itämeri ja Kymijoen vedet
kohtaavat. Maisemat ovat upeat ympäri vuoden.
Panimon oluet ovat saaneet kiitosta puhtaista mauista ja
raikkaudesta. Kehutut etikettien lintulogot ovat
sarjakuvahahmo Kiroileva siilistään tunnetun tekijän Milla
Paloniemen käsialaa. Kotka Steam Brewery valmistaa
raikkaita oluita perinteitä kunnioittaen ja uutta luoden.
Panimon ensimmäiset oluet tulivat myyntiin alkukesällä 2018
Milla Paloniemi tulee piirtämää Kotka Steam Breweryn tiskille
muotokuvia pe 27.5. klo 16–18.
Waxwing Pils 5 %
Waxwing Pils on raikas ja kukkainen lager olut, jossa mukana keveää maltaisuutta. Maku
rapsakan humalainen ja pirteä.
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.
S/S# VII Koippa NEIPA 5.9 %
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.
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.
Kiroileva siili Pihlajanmarja Sour 3.8 %
Kiroileva siili Sour on meren raikas ja maistuu reilusti pihlajanmarjalle.

”PERKELEEN HAPPAMIA”, sanoi siili pihlajanmarjoista.

”HELEVETIN HYVÄÄ”, sanoi siili Kotka Steam Breweryn ihanan ärhäkkäästä, piikikkään
suloisesta ja rakastetun kulttihahmon inspiroimasta SIILI PIHLAJANMARJA SOUR
-bissestä!
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.
Bird Porter 4.7 %
Bird Porter on lähes musta, kevyen paahteinen, hieman hedelmäinen ja makeahko
helposti juotava ja virkistävä pikkuportteri, jossa silti riittää runkoa.
Albatross IPA 5.5 %
Albatross IPA on raikaasti humaloitu ja kevyen sitruksinen White IPA. Se sopii hyvin niin
Kap Hornin kiertäjille, kuin tavallisille Heiskasille.

Lammin Sahti Oy

Lammi, Hämeenlinna
Lammin Sahti Oy on suomen vanhin edelleen toimiva
pienpanimo. Lammin Sahti on aloittanut toimintansa vuonna
1985 perheyrityksenä ja sellaisena toimii edeleenkin. Yhtiö
tuottaa sahtia, olutta ja tisleitä. Lisäksi Panimo järjestää Suuret
oluet - pienet panimot tapahtuman
Lammin Sahti Oy is the oldest still active microbrewery in
Finland. Company is founded in 1985 as family run business
and it still remains as such. Brewery brews beers, sahti and
distillates. Company also arranges Great beer – small
breweries event
Strong ale 11 %
Tynnyrikypsytetty vahva ale.
Sahti 7.5 %
Lammilainen sahti on parhaista ohra- ja ruismaltaista perinteisin menetelmin valmistettu
tumma, pintahiivatyyppinen olut. Mausteena on käytetty katajaa, joka antaa sahdille sen
raikkaan ja alkuperäisen maun. Sahti tuntuu usein suussa paksulta, täyteläiseltä ja
ruokaisalta, joskus jopa pirtelömäisen sakealta. vaaleammat maltaat tuovat sahtiin viljan,
leivän, toffeen, hunajan ja karamellin makua. Tumma kaljamallas tuo ruisleivän, mämmin
ja suklaan vivahteita. mallastamaton vilja tuo esiin jyvän raaempia, ruohoisempia sävyjä.
Nahti 7.5 %
Nahti, eli Nitro-sahti. Perinteisen sahdin modernisiotu versio. Sahti typetetään, jolloin
Pienistä typpikuplista johtuen tuotteeseen saadaan kermainen vaahto ja keveämpi
juotavuus. Tästä Entry-level sahti ja kannattaa joka tapauksessa ehdottomasti kokeilla!
Naakka 7 %
Tumma ja pehmeän täyteläinen porter
Lammin Vehnä 5 %
Saksalaistyylinen, hedelmäinen suodattamaton vehnäolut.
Lammin Siideri 4.7 %
Aito Suomalainen Siideri, maku aidoista omenista. Valmistettu tuorepuristetuista
omenista Lammilla Panimon omassa mehupuristamossa.
Lammin Sahdin tisleet
Panimolta saatavissa myös tisleitä, kysy paikan päältä lisää
Lammin Lager 4.7 %
Vaalea, hitaasti Hämeessä valmistettu lager-olut. Rapsakka perusolut, suodattamaton
Citrale 4.8 %
Citra humalla maustettu kesäinen ale, suodattamaton

Maku Brewing
Tuusula
Hiilineutraali maku on puhdas maku!

Sinneppäi siideri 5 %
Puolikuiva omenasiideri
MAKU IPA 7.3 %
MALTAAT: Pale Ale, Caramel 100, Munich Light
HUMALAT: Cascade, Citra, Centennial, Amarillo
Laivakoira Wit 4.9 %
MALTAAT: Pilsner, Vehnä, Kaurahiutale
HUMALAT: Styrian Golding, Magnum
MAUSTEET: Korianterinsiemen, kamomilla, Curacaonkuori
Koste 4.5 %
MALTAAT: Pale Ale, Cara Pale
HUMALAT:Magnum, Citra, Mosaic
Auervaara IPA 5.5 %
MALTAAT: Pale Ale, Low Colour Golden Promise, Kaurahiutale.
HUMALAT: Amarillo, Ekuanot, Mosaic
Alppilaakson Helles Lager 5.1 %
MALTAAT: Pilsner, Munich, Cara Pale.
HUMALAT: Magnum, Mittelfrüh, Saaz
Aamurusko Sour 3.9 %
MALTAAT: Pale Ale, Malted Oats, CaraBody, Wheat. HUMALAT: Magnum, Galaxy,
Columbus Mausteet: Karhunvatukka &amp; hapankirsikka

Olu Bryki Raum, Vanhan Rauman Panimo /
Suupohjan Panimo

Rauma
Sahti -elävä muinaisolut! Olu Bryki Raum sahdin valmistus
tapahtuu perinteisin menetelmin, perinteisistä raaka-aineista,
ilman lisäaineita. Valmista sahtia ei suodateta eikä pastöroida,
vaan se nautitaan tuoreoluena ja säilytetään viileässä. Sahdin
tekotapa on käsityövaltainen. Sahti on yksi Länsi-Euroopan
viimeisistä alkuperäisistä oluista

VANHAN RAUMAN LUOSTARIOLUT 6 %
fransiskaanimunkkien paastonajan juhlaolut 1400-luvulta
KULLERVO VEHNÄSAHTI 6 %
Vehnäinen ja täyteläinen sahti, jonka tuoksu on viljainen. Ei humalointia.
KULLERVO VAALEA RUIS 6 %
Kullervo vaalea ruissahti on täyteläinen muinaisolut. Länsisuomalaisen perinteen
mukaisen muinaisoluen valmistustapa on periytynyt vähintäänkin pronssikaudelta.
Miellyttävän täyteläinen ja paksu suutuntuma. Pitkähkö rukiinen jälkimaku, miedon
hedelmäinen tuoksu. Ei humalointia.
KULLERVO TUMMA RUIS 6 %
Voimakkaan täyteläinen, paksu suutuntuma. Jälkimaku viljainen. Tuoksu mieto ja
rukiinen. Väri tumma kupari. Ei humalointia
KULLERO MARJAISA 6 %
Kullero, naisten marjasahti. Kullero on etelähämäläisen sahtiperinteen mukainen
mallassahti. Valmistustapa on rautakautinen ja olueen oli tapana säilöä syksyisin marjoja.
Tämä lempeä muinaisolut on naisten omaan makuunsa tekemä. Kullerossa on makea,
maltainen ja marjaisa maku. Pitkä jälkimaku. Kevyesti marjainen ja banaaninen tuoksu. Ei
humalaa
Kullero kruunusahti 7.5 %
Eteläpohjalainen hääjuhlasahti, valmistettu ns. kruunuhäihin.

Panimo Hoppa

Kouvola
Kouvolan Kuusankoskella käsityöläisoluita paneva Panimo
Hoppa on pieni yksityisomisteinen ja perhevetoinen panimo,
jonka tavoitteena on tuottaa laadukkaita ja helposti
lähestyttäviä klassisia oluita. Panimo on osa kokonaisuutta,
johon kuuluvat 1925 rakennettu vanha kaupparakennus, joka
toimii panimon ulosmyyntipisteenä ja taproomina sekä kaupan
sisäpihalla sijaitseva Hopan tallipanimo ja läheisellä Kymin
Ruukin alueella sijaitseva tuotantotila.
NZ Pale ale 4.9 %
Kymijoki beer festival 10v olut
Golden lager 5.2 %
Raikas, vaalea ja kevyen maltainen suodattamaton pohjahiivaolut
Florida weisse 5.2 %
Passionhedelmällä ja persikalla maustettu hapan vehnäolut
Extra pils 5.9 %
Vaalea, vahva ja raikas suodattamaton pohjahiivaolut
Black lager original 6.5 %
Tumma ja maltainen, suodattamaton schwarzbier-tyylinen pohjahiivaolut
Belgian IPA 6.3 %
Aromikas pintahiivaolut

Pyynikin Brewing Company
Tampere
Le incredible story of an independent brewing company and its
craft. Crafted using the world’s cleanest ingredients, made in
Finland and Estonia by the happiest and the craziest people.
Join the project, por favor.
Whisper please, mi lady 8.7 %
Pitkään kypsytetty makeahko brittityylinen barley wine.
Unicorn Sarvis vadelma
Vadelman makuinen vähäsokerinen virvoitusjuoma
Rød Berliner Raspberry Wheat 3.5 %
Vadelmalla maustettu ja maitohapolla hapatettu berliiniläistyylinen vehnäolut. Sopii
erittäin hyvin kauniiseen kesäpäivään ja matala-alkoholisena voi nauttia pidempäänkin
Recycled Citrus Gin Liqueur 20 %
Recycled Citrus Ginistä, sokerisiirapista ja vedestä valmistettu ginilikööri, joka toimii

sellainaan tai esimerkiksi raikkaana Citrus Spritzinä.
Saatavilla myös kaikki muut tislaamomme tuotteet.
Saatavuus Alko
Pyynikin Vichy
Sitruunalla ja Himalajan merisuolalla maustettu kivennäisvesi.
Pyynikin tisleet
Panimolta saatavissa myös tisteilä. Kysy paikan päältä lisää
Pynnösten kylpytynnyri 4.4 %
Pyynikinharjulta kerätyllä hiivalla käytetty villihiivaolut.
Premium Blanch 4.2 %
Sumuisen keltainen vehnäolut, joka sisältää appelsiininkuorta, appelsiininkukkavettä ja
korianterin siemeniä.
Pikkuportteri 4.2 %
Legendaarinen, panimon ensimmäinen kaupallinen olut
Papan vanilla stout 6.8 %
Paahteinen, kahvinen, vaniljainen ja pehmeä. Sisältää luomuvaniljaa. Panimon rakastettu
klassikko. SOPP 2015 yleisönäänestyksen paras olut.
Nordic Hard Seltzerit 5 %
4,5%-5% alc vol Hiilihydraatittomat ja kuivat makuvissyt prosenteilla
Makuina mango, mustikka ja puolukka.
Mosaic Zero 0.2 %
Virkistävä, kevyt ja maltainen alkoholiton lager.
Mandarina lager 4.6 %
Uutuus Hop Lager -perheeseen! Maistuva saksalaisella mandarinalajikkeella
kuivahumaloitu lager. Tasapainoisen sitruksinen ja pirskahtelevan hedelmäinen
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.
La Calienta Valentina 8 %
Bourbon-tynnyrissä kypsytetty vaniljalla, kahvilla, laktoosilla ja naga jolkian chilillä
maustettu imperial stout.
Kuningatar gose 4 %
Kotimaisilla marjoilla höystetty mehukas ja raikas kesäjuoma
Irish Duck IPA 5.5 %
Vihreäksi värjätty perinteisen kukkaisa IPA. Pyhän Patrickin päivän ja kesän kunniaksi

tehty olut.
Hazy Green Apple Cider 5 %
Vastustamattoman raikas ja rapsakka puolikuiva omenasiideri.
Dino vattukola
Vadelmalla maustettu kolajuoma.
Blueberry Long drink 4.6 %
Pari astetta intensiivisempi, todella mustikkainen lonkero. Valmistettu panimon omasta
ginistä
Black IPA 8.5 %
Massiivinen paahto, mallaspohja ja runsas humalointi. World Beer Idol -kisassa kultaa
2017. Vuoden olut 2018 Helsinki Beer Festival
Atlantic Porter 8 %
Kahvilla, fudgella ja hipulla merisuolaaa maustettu pehmeän sametinen portteri.

Takatalo et Tompuri Brewery
Virolahti
Takatalo et Tompuri Brewery on Kymenlaaksossa, Virolahden
Ravijärven kylässä sijaitseva maatilapanimo. Oluessa
käytettävät mallasohra ja kaura tulevat omilta pelloilta, vesi
omasta kaivosta ja savuoluiden maltaat savustetaan itse.
Laadukkaista ja korkealuokkaisista raaka-aineista pantu olut
on makumatka esi-isien juurille, jotka aikoinaan metsät
pelloiksi kaskesivat.
KASKI Vehnälager 5 %
Kellerbier Helles tyyppinen olut, missä on 30% vehnämallasta. Raikas, kesäinen
janonsammuttaja. European Beer Challege hopeaa 2022
KASKI Vahva Lager 6.9 %
Raikas, ryhdikäs ja pehmeän maltainen lager, jossa napakka humalointi. European Beer
Challenge kultaa 2021.
KASKI Savubock 6.5 %
Karamellisen pehmeä, lempeän savuinen. European Beer Star hopeaa 2020.
KASKI Ruislager 5 %
Raikas lager, jossa yhdistyy rukiin tuoksu ja maku. European Beer Challenge kultaa 2021
KASKI Pils 5 %
Kassinen ja perinteinen vaalea pohjahiivaolut, jonka kelpaa ottaa mukaan vaikka saunan
lauteille. Oluessa on hieno liukuva pitkä humalointi sekä puhtaus, jossa kaikki katkeron
elementit ovat kohdillaan. European Beer Challenge tuplakultaa 2021

KASKI Mustakaura 5 %
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
KASKI Kylmäsavulager 5 %
Klassikko, jossa pehmeän lempeä savun maku. Suomen paras vaalea lager 2017.
European Beer Challenge kultaa 2019.
KASKI Imperial Stout 8 %
Perinteitä kunnioittaen valmistettu Imperial Stout. Pehmeän samettinen maku, suorastaan
maltaan juhlaa.
KASKI Helles 4.6 %
Raikas, pirteä, kevyt. Todellinen kesän janonsammuttaja. European Beer Challenge
hopeaa 2019.

