Bock`s Corner Brewery
Vaasa
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!
Weissbier (Vehnäolut) 5.3 %
Klassinen Baijerilainen vehnäolut. Hedelmäinen banaanin ja neilikan aromi. Virkistävä
hiilihappoisuus. °Plato: 12,5,
Pils 5 %
Böömiläis-baijerilaistyylinen Pils. Oljenkeltainen, maltainen sekä hennon ruohoinen.
Tasapainoinen katkero. °Plato: 11,8,
Panimolimsa Siitruna 0.0 %
Mallaspohjainen limonadi. Vähän sokeria ja täyteläinen maku. Virkistävä sitruuna!
Kyrö BA Dobbelbock 11 %
Five months in a Kyrö Distillery Rye Whiskey Barrel gives our dobbelbock a complex
whiskey and oak flavour combined with coffee and dark chocolate from the dark malts.
Enjoy the warning finish
Kultapukki (GLUTEN FREE) 4.5 %
Lager-olut. Maltaisuus ja katkero ovat täydellisessä tasapainossa ja olut on helppo
nauttia. Gluteeniton. Plato: 10,8
Juniper Weizenock (katavehnäpukki) 7 %
Full bodied, fruits and junoper in the aftertaste. Tribute to sahti
Eisweisse 9 %
Vehnäoluestamme valmistettu eliksiiri antaa tuoksussaan hedelmäisen räjähdyksen
banaania ja kuivattua persikkaa. Tätä seuraa täyteläinen maku ja mukavan lämmittävä
sekä makea loppu.
Eisbock (Jääpukki) 12 %
Erittäin tumma ja maltainen. Voimakkaan suklaan ja makean makuinen. Lämmittävä
jälkimaku. The frozen elexir from our Doppelbock! Smooth and strong at the same time!
Cheers!
Dunkel 4.9 %
Tumma Lager,Suomen Paras Olut 2021! Saksalaistyylinen tumma olut. Suklainen ja
kevyesti kahvimainen. Kevyt katkero. °Plato: 11,5
Doppelbock (Tumma Tuplapukki) 7.5 %
Käytetty monia erilaisia tummia maltaita, voimakas karamellimainen maku alussa, jota
seuraa suklainen, makea ja lämmittävä jälkimaku, mieto katkeroaromi. °Plato: 18,5

Cider 4.6 %
Palkittu puolikuiva ja samea aito siideri. Helmeilevä ja täyteläinen luontaisen omenan
makuinen.
Bocks alkoholiton olut 0.5 %
Alkoholiton ja gluteeniton vaalea olut
Bock’s Eridanos 0.0 %
Hiilihapotettu Vesi
Bock’s Cola 0.0 %
Delicious craft soda! Quenching the thirst!

Hiisi
Jyväskylä
Pohjoiseen tästä maailmasta, siellä on kotimme. Vaihtoehto
kaikelle tälle.
Se on maailma, josta ideat kumpuavat. Se päihdyttää meidät
hurulla, luovalla hulluudella, yhteisöllisyyden tunteella, sekä
halulla tulkita suomalaista mytologiaa oluiksi, joissa on
luonnetta. Se saa meidät haastamaan itseämme sekä sinua,
oluenjuojaa. Emme koe olevamme minkään oluen
tyylisuunnan yläpuolella, vaan teemme olutta sen kaikissa
muodoissa - koko komeassa, maukkaassa kirjossaan.
Työmme lopputulos, eli olut, on intohimomme. Ja se tulee
Jyväskylästä, Suomesta.
Kaikki oluemme ovat vegaanisia. Soittolista osoitteesta
hii.si/soittolista.
VÄKI Forestfinnish Pils 4.4 %
Väki on raikas vaalea lager, joka viipyilee käydessään, halusit tai et. Se sammuttaa janosi
yhä uudelleen. Gluteeniton
PERI Cold IPA (gluteeniton) 7 %
Peri on kalmankalpea IPA joka ei lähtökohtiansa peittele. Peri on raikas, mutta puraisee
kylmänviileästi kuin pakkasviima. Gluteeniton
PÄIVÄ Bock 6.0 %
Päivässä on voimaa. Maltainen, mutta iisi vaalea lager, joka saa heimolaiset ympärilläsi
liekehtimään ja hohkaamaan hopeareunuksin
OTUS Rye NEIPA 6.2 %
Otus on trooppishedelmäinen ja utuisan pehmeä – tasapainoisen juotava ja sopivan
katkera!
Lempo White Grape Sour 3.5 %

Lempo on raikkaan hapokas, hedelmäinen ja sitruksinen hapanolut. Isompaan janoon!
Kratti 5.5 %
Red Hibiscus &amp; Darjeeling Sour
Pirtsakka, punakka ja pöttöinen. Kratti on raikkaan hapokas, pinkki ja aromaattinen!
KÖYRY West Coast Session IPA 3.5 %
Köyry on katkera, mutta sillä lailla nostalgisesti. Juo janoon yhä uudestaan. Gluteeniton
ILMA Session Wheat 3.5 %
Ilma on höyhenenkevyiden oluiden reilusti kuivahumaloitu pulska tietäjä. Juo erilainen
vehnä, ja jaksat taas!

Karvilan Panimo
Karvila
Karvilan panimon pihalla kasvaa kuusi, joka herättää
katselijassa ihmetystä – miten noin vinossa oleva iso kuusi voi
pysyä pystyssä? Kuusi on vinossa – syystä. Kolmekymmentä
vuotta sitten kuusi seisoi yksinään peltojen keskellä –
maanviljelys oli silloin kylän lähes joka talon elinkeino.

Korven Kutsu Sour Ale 5 %
Korven Kutsu Sour Ale on mummonmehumaisen hapan ja marjaisa hapanolut.
Miellyttävän raikas makumaailma syntyy lähialueen marjoista. Marjoina oluessamme
ovat: kotimainen mustikka, mustaherukka sekä vadelma. Oluen valmistuksessa on
käytetty myös laktoosia, joka pehmentää ja makeuttaa oluen makua. Olut on käytetty
Philly Sour hiivalla. Lopputuloksena on miellyttävä, luonnollisen raikas hapanolut.
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.
Korven kutsu imperial red lager 7.2 %
Makean maltainen ja miellyttävästi humaloitu, suodattamaton lager. Sävyltään punertava,
maultaan makean karamellisen jykevä, humalan puraisua unohtamatta. Olut hyviin
hetkiin.
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 dark lager 5 %
Paahteisen tumma ja puhutteleva, kuitenkin raikas lager. Löydä suklaisia ja kahvisia
vivahteita. Suodattamaton luonnollinen olut, joka on luotu oman lähteen puhtaaseen

veteen
Korven Kutsu classic lager 5 %
Classic Lager
Raikas ja mukavan puraiseva klassinen suodattamaton lager-olut. Makunautinto, joka on
luotu oman lähteen puhtaaseen veteen, laatumaltaita ja jalohumalia 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.
Karvilan Panimo x Pekkale: SOUR GULP Vol. 2 5 %
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
KANTO-SARJA: NEIPA 6.2 %
Simcoe &amp; 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!

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
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
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

Koskipanimo / Panimoravintola Plevna
Tampere
Perinteinen panimoravintola Plevna palvelee Finlaysonin
alueella keskellä Tamperetta. Tampereen ainoa aito
panimoravintola on toiminut vuodesta 1994. Vain kivenheitto
Tampereen Keskustorilta ja pääset nauttimaan rennosta
olutravintolatunnelmasta!

Plevnan ravintolasali tuo mieleen keskieurooppalaiset
olutkellarit ja -hallit. Ripeä, perinneasuihin sonnustautunut
henkilökuntamme pitää huolen siitä, että palvelu pelaa.
Tervetuloa syömään, oluelle, lounaalle tai vaikkapa
olutostoksille!
WEIZENBOCK 7.5 %
Banaaninimainen, neilikkainen, makeahko punertavan värinen perinteinen
baijerilaistyylinen vahva vehnäolut. Suomen paras vehnäolut 2015 ja 2018. ENG Very
heavily hopped pils beer.
Requires the drinker to tolerate hops.
VADELMAVENE 5.5 %
Slightly sweet German-style wheat beer with a hint of
raspberry, banana and clove flavors.
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. ENG Finland’s most award-winning beer! A very dark and bitter
imperial stout. The tar-like flavour is combined with
roasted fruitiness.
SEVERIN EXTRA IPA 5.9 %
Panimomestarimme ovat keittäneet “perinteisen” Plevnan
I.P.A.: n tilalle jenkkityylisen Indian Pale Alen. Todella
terävästi humaloitu pintahiivaolut.
REIPPI APA 5.5 %
Vahva greippisyys maistuu kepeässä rungossa alusta
loppuun asti – Raikkaan katkerasti Citralla humaloitu
Greippi American Pale Ale.
Plevnan pils 4.7 %
Kotipanimomme vaalea on saksalaistyylistä aitoa
käyttöolutta, joka on sovitettu suomalaiseen makuun.
Hienostuneen Hallertau-humalan aromi ja kurinalainen
katkeruus tukevat suomalaisen maltaan jaloa maltaisuutta.
PLEVNAN PANIMOSIMA 5 %
Hunajasta, sokerista ja humaloista käymisen avulla
valmistettu perinnejuoma. Siman aidot raaka-aineet ovat
hunaja, fariini- ja hedelmäsokeri, sitruuna ja humala, joka
antaa kivan puraisun jälkimauksi. Sokeria on 50 grammaa
litrassa. ENG 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.
PETOLINTU GALAXY 5.5 %
Erittäin vahvasti humaloitu pils-olut. Vaikka kysymyksessä on ns. SUPER PILS juotavuus
on silti kohdallaan. Vaatii juojalta humalasietokykyä. ENG Very heavily hopped pils beer.
Requires the drinker to tolerate hops.
MUMMON MUSTAHERUKKA 4.7 %
Valmistettu käyttämällä. Valmistuksessa on käytetty
pohjois-karjalalaisen Kontio-mehun suomalaista
mustaherukkamehua.
Maku puolikuiva, hapokas, marjainen ja raikas. ENG Medium dry, tart and fresh
blackcurrant cider is fermented
from blackcurrant juice.
ARSKA SOUR-OLUT 5.5 %
Raikas ja kirpeä appelsiini-passion sour olut on kesäinen ja
herkullisen makuinen hedelmä-olut. Keskikesän aurinko
pullotettuna!

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
Wattumainen juttu 5 %
Vehnäolutpohjainen vadelmalla maustettu hapanolut
Strong ale 11 %
Hapankirsikalla maustettu ja yynnyrikypsytetty vahva ale. Vuosikerta ja kerta-erä.
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 Sahdin tisleet
Panimolta saatavissa myös tisleitä, kysy paikan päältä lisää
Lammin Lager 4.7 %
Vaalea, hitaasti Hämeessä valmistettu lager-olut. Rapsakka perusolut, suodattamaton
Lammin IPA 5 %
Kikkailematon perinteinen englantilaistyylinen IPA
Kottarainen Siideri 4.7 %
Aito Suomalainen Siideri, maku aidoista omenista. Valmistettu tuorepuristetuista
omenista Lammilla Panimon omassa mehupuristamossa.

Maku Brewing
Tuusula
Hiilineutraali maku on puhdas maku!

Masis Brewery
Espoo
Masis Brewery on espoolainen panimo, joka ei tingi
periaatteistaan oluiden panemisessa, vaan haluaa keskittyä
tarjoamaan laadukasta ja maukasta olutta.
Zinzö Zein 4.9 %
inkiväärillä maustettu pale ale

Tuntuuko joskus siltä, että on pakko saada intensiivistä inkivääriolutta? Zinzö Zein on
Masis Breweryn ärhäkkä
ja makuhermoja herättelevä bisse inkiväärinhimosta kärsiville. Zinzö Zein on ahminut
itseensä inkivääriä ja sitruunaruohoa eikä määrissä ole säästelty. Tämä olut jättää
jälkeensä räjähtävän inkivääripommin. There can never be enough Zinzö!
Wheat My Day 4.3 %
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!
Vehnis 6 %
Otaniemeläiselle Taproom d20 -ravintolalle tehty saksalaistyylinen vehnäolu
Pils My Centennial 5 %
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.
Peaches with passion 5.4 %
Jokaisen panimon pitää kuulemma tehdä ainakin yksi passionhedelmällä maustettu
hapanolut. Masis Breweryn ensimmäinen passionolut on nyt pantu hedelmiä syleilevällä
intohimolla.
Bissen hapattamiseen käytetyn Lactobacillus-bakteerin sitruksisuutta on täydennetty
makealla persikalla ja miellyttävän happamalla passionhedelmällä. Lopputulemana on
kirpeän herkullinen sour ale Peaches with Passion.
Meadows of South Pacific 6.3 %
Tuplakuivahumaloitu IPA johdattaa nauttijansa eteläisen Tyynenmeren maisemiin
Uuden-Seelannin humalien ohjauksessa. Vaalearunkoisen Meadows of South Pacificin
trooppinen maku juontaa juurensa uusiseelantilaiseen humalakolmikkoon Wai-iti, Nelson
Sauvin ja Motueka.
Masisversary III 8 %
Do raspberries dream of chocolate and vanilla stout?
Masis Brewery aloitti kaupallisen toimintansa kiertolaispanimona marraskuussa 2018, ja
perusti oman panimonsa vuoden 2021 kesällä.
Tämä stout juhlistaa sekä Masiksen kolmivuotista taivalta Suomen olutkartalla että oman
panimon perustamista. Lempeä stout on maustettu kaakaolla, vadelmalla ja vaniljalla
Masis Tryout IV 5 %
Masis Tryout on kokeellinen sarja erilaisia oluita, joiden parhaimmisto pääsee pysyvään

sopimukseen tuotannossamme. Sarjan neljäs olut on west coast tyylinen american pale
ale, kuivahumaloitu Mosaic ja Centennial -humalilla
Mangos with passion 4.5 %
Jokaisen panimon pitää kuulemma tehdä ainakin yksi passionhedelmällä maustettu
hapanolut ja Mangos with Passion onkin pantu passionhedelmiä syleilevällä intohimolla.
Oluen hapattamiseen käytetyn Lactobacillus-bakteerin sitruksisuutta on täydennetty
pehmeällä mangolla ja miellyttävän happamalla passionhedelmällä. Lopputulemana on
kirpeän herkullinen sour ale Mangos with Passion.
Kamala sour 4.7 %
Kamalan luonnon ja Masis Breweryn yhteistyöolut!
Kamala luonto on suomalainen sarjakuva, joka sisältää mustaa huumoria ja suoraa
puhetta. Kamala Sour onkin hapan kuin osa metsän eläimistä, mutta siihen käytettyjen
luonnonmarjojen (vadelma ja mustikka) makeus saa tuikeimmankin eläimen
hymyilemään!
Black Raven 6.3 %
Korppi istui arvokkaasti, kallioltaan se tuon vain raakkui, vain tuon oluen nimen, kuin ois
siihen tyhjentänyt sieluaan. Black Raven!
Black Raven on sielukas ja tummasävyinen IPA, jonka maut kaikuvat kuin Grand
Canyonin kanjoneista.
Azacca Magnet 6 %
Azacca Magnet on tuplakuivahumaloitu yhden humalan pale ale, joka on käytetty
kveik-hiivalla. Olut on osa Magnet-nimistä single hop -sarjaa, jonka oluet on aina
humaloitu yhdellä humalalajikkeella. Azacca Magnet on humaloitu nimensä mukaisesti
amerikkalaisella Azacca-humalalla.

Nokian Panimo
Nokia
Nokian Panimo on rehellisen aito ja itsenäinen suomalainen
pienpanimo. Tarjoamme ainutlaatuisia juomia elämyksiä
arvostaville suomalaisille.

Strawberry Margarita 0.0 %
Mansikka ja lime!
(sokeria 12g/100ml)
PintPlease India Pale lager 5 %
Yhteistyö-olut reittaus-sivuston kanssa

Passion Sour MicroNEIPA proto1 2.8 %
Maltaat: Pale ale, Dextrine malt, Kaurahiutale, Vehnämallas, Passionmehu
Humalat: Columbus, Kohatu, Sultana
Keisari Lager 4.5 %
Keisari Lager on kullanvaalea ja kuplivan raikas täysmallasolut. Kauniisti vaahtoava ja
maultaan puhtaan maltainen olut on tarkoitettu laadukkaaseen nautiskeluun.
Keisari Lager on vuosien saatossa jalostunut Nokian Panimolla tasapainoiseksi ja
mutkattomaksi kokonaisuudeksi. Perinteiset raaka-aineet ja valmistusmenetelmät
takaavat suodatetulle oluelle sopusointuisen vaaleahkon värin, isokuplaisen vaahdon ja
mukavan suutuntuman. Olut sopii erinomaisesti ruoan painikkeeksi tai vaikkapa
saunaillan virkistäjäksi
Keisari elowehnä 4.7 %
Oluen raikkaus ja vaalea väri tuovat mieleen loppukesän viljavat pellot ja satokauden
parhaat maut.
EloWehnän tuoksussa on runsaasti vehnäoluelle tyypillisiä hedelmäisiä aromeja. Siinä on
aistittavissa myös korianterin ja sitrushedelmien vivahteita.
Maultaan täyteläinen EloWehnä on viljamainen ja kevyesti hedelmäisen makea. Maussa
on tuttua vehnäoluen banaanimaisuutta ja värissä häivähdys suomalaista loppukesän
punerrusta.
Italian Spriz 0.0 %
Appelsiini ja yrtit!
(sokeria 9,8g/100ml)
Imperial stout 7 %
Tynnyrikypsytetty erikoiserä.
Hazy Pale Ale 4.8 %
MALTAAT Pilsner, Pale ale, Kauramallas, Vehnämallas,
HUMALAT: Columbus, Citra, Mosaic, Sultana
Ginger beer 0.0 %
Raikas ja virvoittava inkiväärijuoma!
(sokeria 9,3 g /100ml)
BIG APPLE: kuiva Omenasiideri 4.7 %
Nokian Panimon Big Apple Omenasiideri on nimensä mukaisesti raikkaan omenainen ja
hieman hapokas, kuiva, mutta täyteläinen suosikkisiideri. ”Ison Omenan” siideri tuoksuu
ja maistuu vihreälle omenalle. Juomassa on käytetty raikasta omenatuoremehua.
Nautitaan hyvin jäähdytettynä tai jäiden kera.
Amazing Apple 0.0 %
Oi miten raikas omenalimu voi ollakaan!

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.
Ukon Voimalager 5.5 %
Kertaerä, Pyynikin 10v juhlaolut kesäkuu. Katajalla ja koivulla maustettu pohjahiivaolut
MALTS: Pilsner, Vienna, Munich
HOPS: Targer, Saaz
Recycled Citrus Gin Liqueur 20 %
Recycled Citrus Ginistä, sokerisiirapista ja vedestä valmistettu ginilikööri.
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
Premium Blanch 4.2 %
Sumuisen keltainen vehnäolut, joka sisältää appelsiininkuorta, appelsiininkukkavettä ja
korianterin siemeniä.
Post Mortem 2020 8.4 %
Bourbon-tynnyrikypsytetty Pyhäinpäivän klassikko, ruusuvedellä ja pellavalla maustettu
täyteläinen Imperial Stout
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.
Cloudberry saison 3.5 %
Pohjoisen hillalla viimeistelty marjainen, hieman hapan ja raikas saison-olut.
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
Bitch De Elegant v.21 w/Bretta-Rowan berry-Rhubarb 6.7 %
Todella kaunis bretta-ale, joka on viihtynyt muutaman kuukauden tammitynnyrissä
pihlajanmarjojen ja raparperien kera.
Naistenpäiväolut 2021. Panimon naisten suunnittelemana ja tekemänä.
Atlantic Porter 8 %
Kahvilla, fudgella ja hipulla merisuolaaa maustettu pehmeän sametinen portteri.
Ajurin kyytti 5 %
Tynnyrikypsytetty, muheva stout .

Stallhagen

Ahvenanmaa
Stallhagen on artesaaniolutpanimo Ahvenanmaalla, keskellä
Suomen ja Ruotsin välistä saaristoa. Saaristolaisina olemme
tottuneita hankkimaan kaiken tarvitsemamme itse.
Esimerkiksi oluen.
Sitä todella tarvitsimme.
US Red Ale 5.5 %
Stallhagen US Red Ale on punaruskea, maistuva puolitäyteläinen vahva ale. Toffeen
värinen
pehmeä vaahto. Aromissa sitrusta ja aavistus männyn pihkaa. Maussa kuivattua
hedelmää ja
pähkinää. Reipas humalointi tuo selkeän ja miellyttävän katkeron.
Maltaat: Pilsner, Münch, Chrystal 300.Humalat: Chinook, Cascade. EBC: 36
EBU katkero: 27
Styrman 0.5 %
Stallhagen Styrman on aromikas olut, jonka maussa on selkeä, tasapainoinen katkero.
Styrmanissa maistuu sitrus sekä häivähdys männynneulasta ja näkkileipää. Väri on
kullankeltainen ja vaahtokruunu on helmenvalkoinen.
Maltaat: Münich Light, Pilsner, Cara 50 Humalat: Simcoe, Amarillo
Rusty Rooster 5 %
Rusty Rooster on moderni brown ale, joka on rapeasti humaloitu amerikkalaisella
Cascade-humalalla. Se tuo makuun aromikasta sitrusta ja greippisyyttä
tasapainottamaan suklaan ja karamellin maltaista jälkimakua, jättäen kuitenkin
perinteisen brown alen pienen pähkinäisyyden.
Maltaat: Pilsner, Müchner, Caramel, Chocolate, vehnä
Original 4.5 %
Stallhagen Original on kirkas, oljenkeltainen ”scandilager” – pohjahiivaolut, jota
erityisesti pohjolassa arvostetaan ja jonka maku sopii hienosti perinteiseen
scandinaviseen makumaailmaan. Stallhagen Original on raikas, maukas ja maltainen
keskiolut, jolla valkoinen pitsimäinen vaahtokukka. Maku on kuiva ja katkero
tasapainoisen pyöreä. Tuoksussa lempeää humalaa ja mallasta, aromi selkeä, kukkainen
ja aavistuksen yrttinen. Stallhagen Original on helposti juotava ja erinomaisen raikas
janonsammuttaja. Vie ajatuksen saunaan. Oluesta jää miellyttävä hedelmäinen jälkimaku,
jossa humalaa ja paahdettua leipää.
Maltaat: Pilsner, Caramell Humalat: Magnum, Tetnang, Mittelfrüh
IPA Original 5.5 %
Olut on suodattamaton, väri taittuu vaaleaan kupariin, vaahto on keskikorkea ja
valkoinen.
IPA Original suutuntuma on pehmeä, täyteläinen ja loppusilauk seltaan kuiva. Keitossa ja
kuivahumaloinnissa on käytetty perienglantilaisia humalalaatuja.
Maltaat: Pilsner, Dark Ale, Crystal 300, Black Humalat: East Kent Golding, Fuggles
EBC väri: 24 EBU katkero: 50
Hoppy Lager 5 %
Hoppy lager on väriltään vaalean kullankeltainen ja siinä on mieto katkero, jolloin se sopii

useimpien oluen ystävien makuun. Maussa ja tuoksussa on vivahteita sitruksesta,
mangosta,
ananaksesta ja mandariinista.
Maltaat: Pilsner, Pilsner, Oats Humalat: Chinook, Azzaca, Mosaic, Magnum, Centennial
Honungsöl 4.5 %
Honungsöl on syvän kullankeltainen, vaahtokukka on niukka, helmiäisen valkoinen,
tiivis ja kestävä. Tuoksu on maltainen ja kevyesti hunajainen. Suuntuntuma
puolitäyteläinen ja kuiva. Katkero pehmeä ja tasapainoinen. Chinook humala tuo
makuun hedelmäisyyttä ja hienoisen sitrus-vivahteen.
Golden Ale 6 %
Klassinen golden ale, hedelmäinen ja raikas, aprikoosin ja appelsiinin aromien sävyttämä.
Hiukan korkeampi alkoholipitoisuus kannattelee elämystä ja ylläpitää lämpöä terasseilla.
Maltaat: Pilsner, Munich Light, Caramel Pale, Caramel 150 Humalat: Chinook, Galaxy,
Citra EBC: 12 EBU katkero: 22
ESB 5.8 %
Stallhagen ESB on läpikuultava, punertavan mahongin värinen olut, jonka tuoksussa
korostuvat kuivatut hedelmät ja saaristolaisleipä. Suutuntuma on täyteläinen; maltaan
paahteinen aromi ja humalan raikkaus luovat tasapainoisen makuelämyksen.
Maltaat: Pilsner, Münich, Cara 150 Humalat: Challenger, East Kent Goldings
EBC: 27 EBU katkero: 40
Delikat 4.7 %
Delikat on tummahko, meripihkan värinen pohjahiivaolut, johon muodostuu hieno
pitsimäisen valkoinen vaahto. Aromi on monivivahteinen, jossa mausteisia tuoksuja
yhdistyneenä vastajauhettuun kahviin ja kuivattuihin taateleihin. Raikas tuoksu keventää
ja
sitoo elementit yhteen miellyttäväksi kokonaisuudeksi humalan ja karamellisen maltaan
kanssa. Delikat on raikas, kuiva, keskitäyteläinen olut jossa aavistus makeutta ja
miellyttävän eloisa katkero.
Maltaat: Pilsner, Black Malt Humalat: Magnum, Saaz
Baltic Porter 7 %
Aidosti ka?sintehty, hyvin tumma pohjahiiva- portteri. Ta?ytela?inen, meheva?n
aromaattinen,
mukana paahteisuutta, mallasta ja hitunen savua. Pa?hkina?isen maltaisuus yhdistyy
pehmea?a?n
katkeroon. Sa?ilyy pitka?a?n ja kehittyy viela? pullossa. Nautiskelijan valinta.
Kypsymisaika 8 viikkoa,
suodattamaton olut. Panimomestarimme savustaa osan maltaista paikan päällä.
Maltaat: Pilsner, Müchner, panimomestarin oma sekoitus Humalat: Magnum, Saaz
Baltic Brew 5 %
Stallhagen Baltic Brew on rapsakka ja puhdasarominen, raikkaan kuiva pils-olut, jonka
maussa on virkistävää karvautta. Korkealaatuinen, klassinen tsekkihumala Saaz tuo
olueen
kukkaisia vivahteita. Oljenkeltainen ja kirkas olut on helposti juotava, nautittavaksi
hyvässä
seurassa.

Maltaat: Pilsner Humalat: Magnum, Saaz EBC: 6. EBU katkero: 35

Sveitsin Osasto ja Aito Siideri

Terissaari Korte 5.3 %
Suomen paras siideri 2022!
Stirling Pale Ale 5.3 %
A pale ale perfectly balanced with hints of citrus. A real go-to beer, enjoyable in all
circumstances!
Pornstar IPA 6.1 %
Humalainen ja katkera tuttavuus Sveitsistä
Pig Ale 5 %
"Fake blonde". Trooppinen tuttavuus. Maussa mm. passionhedelmää
Panimoinen ja Lemmes Born To Be Mild 5.4 %
Suomen Tilaviini -kilpailun 2021 voittaja!
Elämä ei ole koko ajan kuivaa ja hapokasta. Siksi teimme hunajalla makeutetun aidon
siiderin vähän leudompien hetkien ratoksi.
Omenan ja hunajan aromaattinen liitto on parhaimmillaan, kun siideri tarjoillaan viileänä,
mutta ei liian kylmänä.
Lepaan Viinitila
O´Piggy Stout 5.5 %
Eksoottinen ja makea stout. Maussa kookosta ja suklaata
Nude Cider Classic 5.5 %
Super fresh and similar to a longdrink, our Pink Grapefruit cider is best enjoyed
well-chilled or on the rocks. Well-balanced notes of fresh apple and red grapefruit. Natural
fermentation, 3 apple varieties, pure apple juice from our farm. Minimum amount of
sulfate. Veegan. Gluten-free. 45g sugar/liter.
Normanni/Brinkhall 4.5 %
Normanni on puolimakea, täyteläinen ja tuhti aitosiideri. Taidonnäyte ranskalaisen
muhevan siideriomenan ja suomalaisen raikkaan omenan yhdistelmästä.
Log-Out and Live APA 5 %
Tämä olut uudelleen tulkitsee APAn. Aromissa karamellimaisuutta
Lepola Wild and Free 5.5 %
Lepola Wild &amp; Free Apple cider on villinä käynyt omenasiideri.
Se on vapaa kaikesta ylimääräisestä, sillä se sisältää ainoastaan omenamehua, ei

muuta! Luonnollisten hiivojen avulla villinä käynyt kuiva omenasiideri Rubinola ja
Amorosa -lajikkeista. Ei lisättyä sulfiittia!
Lepola Honey Apple Cyser 5.5 %
Tuorepuristettu omenamehu käytetty ja maustettu tilamme omalla hunajalla. Mehiläisillä
ja omenapuilla on erityinen ekologinen suhde. Mehiläiset pölyttävät omenapuiden
kukinnot, joista omenat syntyvät. Ilman näitä pölyttäjiä meillä ei olisi omenoita.
La Saison Poire Farmhouse Ale 6.7 %
Päärynällä maustettu farmhouse ale
FWT Session IPA 3.5 %
Kaunis kultainen väri, trooppiset hedelmät, citrus keksimäisellä olemuksella. Kevyen
hapokas, voimakas humalointi
Embuscade IPA 6.7 %
Our IPA is balanced, generous, and trully quite unique. Brewed with a good portion of
wheat, it has a well rounded mouthfeel that explodes with fruity and resinous hop aromas.
Gare à l’Embuscade !
Double Oat Double IPA 8 %
Tämän oluen tuplakaura on todellinen pommi! Riippumatta mitä olet koittanut, tämä
kauraa, vehnää ja älytön määrä Mosaic-humalaa sisältävä Double Oat on todella
eksoottinen isku päin näköä!
Amor Fati IPA 6.5 %
Tässä oluessa elegantti ja hedelmäinen katkeruus

Teerenpeli
Lahti
Teerenpeli Yhtiöt on lahtelainen, 1994 perustettu perheyritys,
joka on syntynyt intohimosta viihtyisää ravintolakulttuuria ja
laadukkaita panimo- sekä tislaamotuotteita kohtaan.

VAUHTIVEIKKO 5.3 %
Vauhtiveikko on hienon hedelmäinen, suodattamaton vaalea vehnäolut, joka sopii
kovankin janon sammuttamiseen. Vauhtiveikko on käytetty aidolla vehnäoluelle sopivalla
pintahiivalla, mikä antaa tuotteelle täyteläisen hedelmäisen aromin. Käytetyistä maltaista
vähintään puolet on vehnämallasta. Maussa on aistittavissa banaania ja neilikkaa. Kevyt
katkerohumalointi jättää tilaa hedelmäiselle aromille.
Teerenpelin tisleet
Panimolla saatavilla erilaisa tisleitä
SAVUBOCK 7 %
Mahonginruskea, punertava

Savuinen, pähkinäisen maltainen
Pyöreän maltainen, savuinen ja napakka
Savubock on uuden panimomestarin Mikko Salmen ensimmäinen oma resepti
Teerenpelin panimolla. Tuoksussa on runsasta mutta lempeää savuisuutta ja pientä
pähkinäisyyttä, sekä täyteläistä, keksimäistä aromia. Maku on tiivis, selkeästi savuinen ja
alkuun pyöreän maltainen. Lopuksi makeus saa vastapainokseen miellyttävästi
puraisevan, pienen katkeruuden, joka kuivattaa sopivasti jälkimaun. Savubock on
puhdaspiirteinen ja runsasarominen, vahva savuinen lager.
ONNENPEKKA 4.5 %
Vaalea ja raikas pils aromaattisella humaloinnilla. Kullankeltainen, Makeahkon maltainen
Kevyt, aromaattinen humalointi
Onnenpekkaa on valmistettu vuodesta 1997 lähtien ja se onkin Teerenpelin nykyisen
tuotevalikoiman ikänestori. Onnenpekka on hurmaava pils-olut, jonka valmistuksessa
käytetään vain paikallista lahtelaista pilsnermallasta. Se on kevyen maltainen ja kuivahko
sekä rapsakasti humaloitu pohjahiivaolut, joka sopii hyvin esimerkiksi kevyiden kala- ja
kanaruokien kanssa nautittavaksi.
NOTKEANIPA 6.6 %
Punertava
Sitruksinen, havuinen
Pirteän humalainen, katkera
Teerenpelin NotkeaNIPA on voimakkaasti ja pirteästi humaloitu amerikkalaistyylinen
suodattamaton India Pale Ale, jota päästiin maistelemaan ensimmäisen kerran vuonna
2014. Kuivahumalointi kypsymisen aikana korostaa sitruksista tuoksua ja samalla
tasapainoittaa oluen hedelmäistä makua.
NatuSour 3.5 %
Kevään 2022 uutuus! Pelkistetty hapanolut, jossa on juotavuus kohdillaan mietoutensa ja
konstailemattomuutensa ansiosta. Tuoksu on selkeästi hapan, omenainen ja herukkainen
- jopa siiderimäinen. Maussa happamuus puraisee heti. Rungossa on alun keveyden
jälkeen hieman makeutta vastapainona. Ei mausteita, ei kikkailuja: vain luonnollinen
maku. Sitä on Teerenpelin Natu Sour.
LEMPI MUSTIKKA 5 %
Aidolla mustikalla maustettu puolimakea siideri. Syvän sininen
Mustikkainen
Viettelevän marjainen, puolimakea
Lempi Mustikka on aidolla mustikalla maustettu puolimakea ja pirskahteleva siideri. Väri
on tumman sinipunainen ja siideri on makeutettu aidolla sokerilla korostaen mustikan
marjaista makua. Tuote valmistetaan laadukkaasta omenamehusta käyttämällä mehu
shampanjahiivalla siideriksi. Samassa yhteydessä siideri makeutetaan ja maustetaan
aidolla pohjoismaisella mustikkamehulla. Lopputuloksena on makeahko ja luonnollisen
marjainen siiderinautinto.
LEMON TEEZER 4.5 %
Sitruunankeltainen
Raikkaan sitruksinen
Pirskahtelevan hapokas
Lemon Teezer on raikas, pirteän sitruunainen ja sopivan hapokas long drink. Käytämme
valmistuksessa aitoa sitruunamehua sekä luontaista sitruuna-aromia. Nauti hyvin

jäähdytettynä ja kaveriksi sitruunan siivu. Sopii täydellisesti nautittavaksi
janonsammuttajana.
KELLARIOLUT NO2 - IMPERIAL STOUT 10 %
Musta, utuinen
Makean paahteinen
Täyteläinen, kahvinen
Kellariolut NO 2 - Imperial Stout on sysimusta, tuhti ja täyteläinen todellinen
panimomestarin taidonnäyte. NO2 - Imperial Stout on 10 maltaan täydellinen liitto ja
Kellariolut-sarjan toinen tulokas. Keittoaika oluen valmistuksessa oli eeppiset 15h, jotta
makumaailmasta saatiin syvä, makea ja moniulotteinen. Pitkän keittoajan lisäksi olut on
pullokypsynyt vielä 6kk ennen myyntiin tuloa. Imperial Stout on väriltään sysimusta kuin
antaen varoituksen tulevasta makunautinnosta. Tuoksussa paahteisuus, maltaan makeus
ja kevyt alkoholisuus tulvivat lasista yli. Maku on erittäin pehmeä, siirappisen makeahko,
kahvimaisen paahteinen. Jälkimakuna makea paahteisuus kääntyy hedelmäiseksi
suklaakakuksi jatkaen ilotulitustaan suussa vielä pitkään.
HARD SELTZER VERIAPPELSIINI 5 %
Veriappelsiinin makuinen Hard Seltzer -juoma. Kirkas
Sitrusmainen, hedelmäinen
Raikas, kevyt, virkistävä
Hard Seltzer on täysin sokeriton ja luontaisesti gluteeniton veriappelsiinin makuinen
alkoholijuoma, joka saa makunsa Salpausselän pohjavedestä, pirtsakoista
sitrusaromeista sekä Himalajan ruususuolasta. Maku on raikas, sitrusmainen ja
keveytensä ansiosta jopa virkistävä. Yksi pullo sisältää vain 91 kilokaloria, eikä lainkaan
hiilihydraatteja
HARD SELTZER LIME-MINTTU 5 %
Mintunlehti ja lime
Raikas, yrttinen
Teerenpelin Lime-Minttu Hard Seltzer on sokeriton alkoholipitoinen long drink. Tämä
erityisen raikas kombo tarjoaa mintun viileyttä, limen hapokasta purevuutta maustettuna
Himalajan ruususuolalla juuri oikeassa suhteessa. Voimakas, vihreyttä tulvillaan oleva
tuoksu ja äärimmäisen raikas maku täysin ilman sokeria.
Yksi pullo sisältää vain 91 kilokaloria, eikä lainkaan hiilihydraatteja.
HAMPUNSIEMENILLÄ MAUSTETTU OLUT 5 %
Kullankeltainen
Paahteisen maltainen
Pehmeä, keskitäyteläinen
Kevään 2022 uutuus
Hampunsiemenillä maustettu olut on kullankeltainen, aromikas ja kevyt pintahiivaolut.
Paahdettu hampunsiemen antaa tälle oluelle erityistä, pähkinäistä ja popcornimaista
tuoksua. Maku on pehmeän maltainen ja katkeruus on hyvin maltillista.
Oluessa käytetyt hampunsiemenet Teerenpelille toimittaa FoodFarm Oy ja ne kasvattaa
Hausjärvellä toimiva Santalan Tila.

Tired Uncle Brewing Co.
Espoo
The Tired Uncle Brewing Co. is a Finnish brewery founded by
a group of friends that were tired of boring beers and decided
to create their own brewery to solve that problem by making
delicious beers

Uncle’s Sun Session IPA 4.9 %
This is the beer all cool uncles like to drink in the sun. Whether it’s in the scorching hot
summer sun or in the feeble winter sun, this sessionable beer is a joy!
Although this is a lighter beer, we have not compromised on taste, mouthfeel and aroma!
With a hefty dose of over 10 g of hops per liter, Uncle’s Sun Session IPA will surely not
disappoint!
Uncle Frank NEIPA 7.3 %
Uncle Frank is an entity that comprises the souls of the fifteen Franks, who are members
of the original Väsyneet Sedät (Tired Uncles) group. Our brewery founders include a few
members of its namesake and this beer is a celebration of all things Frank! An evolution
of our NEIPA style, Frank weighs in at 7,3% packing a smooth taste with aromas from our
favorites, Amarillo, Citra and Galaxy.
PROST! FOR ?UNCLES 5.5 %
This is Prost! for Uncles! A beer to celebrate. A beer specifically made for toasting. Prost
to health. Prost to life! Prost for many sunny summer days with friends and loved one!
Pour this delicious Dortmunder Export style lager on your favorite stein, toast someone
and enjoy! Prost! For Uncles is a malt-forward lager made from the best quality German
malts and is slightly more bitter than other German lagers. Kippis!
Pacific Uncle West Coast IPA 6.7 %
A classic American hopped IPA focused on late additions and dry-hopping. Crystal malts
give a complex malt base, nugget hops provide bittering while Amarillo and Simcoe serve
for the aroma. Then dry-hopped with Citra and Amarillo to give that classic West Coast
citrusy and fruity aroma finish
Metric Uncle Imperial stout 8.3 %
Imperial Stouts were created in order to satisfy Imperial Courts' palate for stronger and
more robust beers. After evolving for centuries, this style is now appreciated for its
maltiness, roastiness and robustness. A true heart warmer, especially, but not restricted
to, the darker and colder months of the year.
While empires continue to exist, we prefer things that are more independent, enlightened
and scientific. So we have created the Metric Uncle Imperial Stout, a delicious beer with
a strong, malty roastiness that contributes tones of dark chocolate and coffee, paired with
some caramel and a complex hoppiness to balance it out, achieved by using a heavy
dose of American hops.
Jungle Uncle NEIPA 6 %
The Jungle Uncle is Golden Uncle’s brother. Also lost in the jungles of South America, but

with a rather different personality, he’s not in search of gold and richness. His life is
instead dedicated to exploring, studying and learning from the amazing opulence of life
the jungle sustains!
Likewise, we decided to explore different combinations of hops and created the delicious
Jungle Uncle New England IPA, using Pahto for bittering and Amarillo and El Dorado to
provide the plethora of aromas everyone has already come to expect from the uncles’
beers!
HAZY UNCLE GALAXY EDITION 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.
GOLDEN UNCLE NEIPA 6 %
Our ode to El Dorado, The Golden One. The king of the Amazonian forest who bathed
and gold and was sought after by explorers who lost their lives trying. We bring that
legend to you. Our Golden Uncle is bathed in an enormous amount of El Dorado Hops
and showered with Citra and Mosaic to provide maximum juiciness. Seek this one out!
Fruit Basket Mango-tomato 4.3 %
Mango-Passion-Tomato. 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.

Unison Brewing Company
Joensuu
Unison Brewing on pohjoiskarjalainen pienpanimo
Joensuussa. Ostimme Panimo Honkavuoren
tuotantolaitteiston ja tuotemerkit helmikuussa 2022.
Honkavuoren juomista rakastetuimmat pysyvät valikoimassa
omana tuotemerkkinään ja niiden rinnalle tulee uusia Unison
Brewing juomia.
Valmistamme olutta hiilineutraalisti sitomalla oluen tuotannosta
aiheutuneet päästöt omaan, hiilensidontaa varten hankittuun
metsäämme. Oluet on tuotettu tuulivoimalla.
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.
Unison luomupils 5 %

Unison luomupils on raikas, suodattamaton, vaalea ja maltainen pilsner, jota on ryyditetty
jalohumalilla. Humalien hienostunut yrttinen ja mausteinen maku vie huolet ja murheet
mennessään kera maukkaan juotavuuden.
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.
Työ puolikuiva omenasiideri 5 %
Suodattamaton, puolikuiva, raikkaan omenainen omenasiideri
Ruislager 5 %
Ruislager on paikallisesta Joensuulaisesta rukiista valmistettu maukas lager
Heili vehnäolut 6.6 %
Runsasarominen suodattamaton, makeahko vehnäolut

Varastopanimo
Joutsa
Luomme uudenlaista itähämäläistä panimoperinnettä
Joutsassa, Ravintola Kellarin uumenissa. Kivijalkamme nojaa
tukevasti paikallisen sahdin ja varasto-oluen traditioon, jota
ylpeänä haluamme olla jatkamassa.
Peruspilareiden lisäksi valmistamme vaihtelevan kokoelman
kausituotteita. Panimomyymälämme palvelee Ravintola
Kellarin yhteydessä. Tervetuloa maistelemaan niin panimon
kuin keittiönkin antimia!
Varastopanimon Varasto-olut 5.3 %
Varaston helmi!
Varastopanimon Varasto-olut on hitaasti kypsytetty vaalea lagerolut. Sen maku on
hedelmäisen raikas ja hiilihappoinen. Oluen väri on vaalea ja läpikuultava. Katkero on
maltillinen, mutta tuntuva ja on tasapainossa maltaisen maun kanssa.
Varastopanimon Sahti 7 %
Yksi joutilaisuudelle!
Varastopanimon sahti on tyyliltään
Itä-Hämäläinen vaalea sahti. Sahti
muistuttaa maultaan Baijerilaista
suodattamatonta vehnäolutta, mutta on tyylilleen uskollisesti hiilihapoton tai korkeintaan
lievästi hiilihappoinen ja vahva. Kantavierre on yli 20% ja jäännössokerit tekevät juomasta
paksun ja täyteläisen.

Varastopanimon Mynssi 5 %
Joutsalaista oluthistoriaa!
Mynssi on Munchener tyylinen tumma lager olut. Se on valmistettu Joutsan oluttehtaan
Munchener oluen muistoksi mukaellen 1900 luvun alussa valmistettua paikallista tyyliä ja
makua.
Mynssi on Varastopanimon toinen tribuutti olut, Varasto-oluen lisäksi, mitä on valmistettu
Joutsassa noin vuosisata sitten. Varastopanimo ylpeänä jatkaa Joutsalaista
olutperinnettä!
Talviolutta 8 %
Tumma ja tuhti bock tyyppinen talviolut. Puraisee kuin pakkanen
Martti Servo ja Napander 5 %
Martti Servo ja Napander on pieni ja keskisuuri kevytmetalliyhtye, joka taipuu myös
lejeeringiksi. Tällä kertaa se taipuu myös olueksi. Varastopanimo on pannut orkesterin
25. juhlavuoden kunniaksi tämän nimeä kantavan Münchener-oluen. "hyvältä maistuu",
toteaa artisti Martti Servo
Angesselkä Pils 5.3 %
Angesselän lahja maailmalle!
Angesselkä Pils on vaalea, kirkas, tekkiläistyyppinen, runsashumaloitu maltainen pilssi.
Raikas katkero ja miellyttävä jälkimaku ei jätä pilsner -oluen ystävää kylmäksi.
Angesselkä Pils on Angesselkä-sarjan ensimmäinen tuote ja tuotesarjaa on tarkoitus
jatkaa syksyllä

