8-Bit Brewing
Espoo
8-Bit Brewing is a Helsinki based beer outfit. Combining a love
of beer and games, we specialize in easy to drink beers. Our
philosophy is to have a whole line of beers that would would
want for a BBQ or the sauna. We mix American craft beer
styles with the brewing techniques of German and Czech lager
makers to try and take each style of beer and tone it down just
a little bit. Smooth off the edges, take the bite off, and just
leave you with something that is still complex and flavorful, but
refreshing as the first priority.
Pints of the Old Republic 6 %
Pints of the Old Republic Cascadian Dark Ale . 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. ENG.
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.
Ocarina of Lime Summer Ale
Ocarina of Lime on raikas ja helposti juotava kesäolut, jossa katkerointihumalat on
korvattu tuorepuristetulla limemehulla. Puristamme käsin 70 kiloa limemehua jokaiseen
erään, jonka valmistamme. ENG.
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.
Hoptimus Prime Oregon IPA 6 %
Jenkeissä tehdyn road tripin kunniaksi valmistettu ja hedelmäisillä humaloilla höystetty
IPA. Rikkaan maltaisen maun lisäksi olut on voimakkaasti aromihumaloitu Citralla ja
Mosaicilla.

A recipe inspired by a road trip to the US west coast. The popular style being made in
Oregon that summer of 2015 favored aroma hops over bitterness and we really loved it
and wanted to give Finland a chance to enjoy it. A lovely red malt body with a huge floral
and citrus hop aroma.
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. ENG.
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.
Cyberdrunk 2077 Session IPA 5 %
Perinteinen helppo IPA, joka on kuivahumaloitu hedelmäisellä Hüll Melon -humalalla.
A traditional and simple IPA. No fuss. No frills. Dryhopped with the fruity Hüll Melon Hop

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. ENG.
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.
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). ENG.
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).

Hollolan hirvi
Hollola
Hollolan Hirvi on Hollolan Kankaantaassa Vainion
kyläryhmässä toimiva maatilaravintola ja pienpanimo kantatie
54:n alkupään lähellä. Se on saanut nimensä kunnan
vaakunan mukaan, joka perustuu Hollolan keskiaikaisen
kivikirkon asehuoneen ja kirkkosalin välisen oven yläosaan
kuvattuun Hubertuksen legendaan.
VehnäHirvi 4.3 %
kirkas (kristall), raikas vehnäolut
Rapaperimehu
omista raparpereista valmistettu raikas, Kultarannastakin tuttu
PeuraPils 4.3 %
rupsakasti Saatz-humaloitu pils
Mustaherukan lehtijuoma
(Louhisaaren juoma), aromikas kesäjuoma
Kultainen Hirvi 6.5 %
East Kent Goldings aromihumaloitu, vahva Golden Ale
Hirvi Kivisahti 5 %
kuivahko, maailman ainoa, perinteinen, kaupallinen, kuumien kivien avulla pantu kivisahti
Hirven tisleet
Panimolla myös tisleitä, kysy tiskiltä lisää!
HiidenHirvi 4.7 %
lähes musta, keskiasteisesti humaloitu Black Ale

Iso-Kallan Panimo
Kuopio
Iso-Kallan Panimo perustettiin 1.10.2013 sukumaatilamme
yhteyteen Pielavedelle Vaaraslahteen. Tavoitteenamme on
parantaa kotimaista juomakulttuuria tarjoamalla parhaista ja
puhtaista raaka-aineista valmistetut oluet ja limonadit.

Willow Grouse 5 %
Uutuus lonkero on valmistettu sopivan kiprsakasta karpalosta.
Metsän maut parhaimmillaan.
Tuco 7 %
Tuco on tyyliltään saksalainen savumärzen. Oluessa yhdistyy hyvin savuisuus sekä mieto
maltainen makeus. Olut sopii erinomaisesti possun taikka makkaran seuraksi. Ehdolla
suomen parhaaksi olueksi!
Pitbull Bitter 3.6 %
Bitter on maukas perinteinen brittiläinen seurustelujuoma. Mausta löytyy keksisyyttä,
maltaisuutta ja sopiva humalan puraisu
Pimeyden Morsian 8 %
Pimeyden Morsian on tummapaahtoisen kahvin ja pehmeän kaakaon maustama imperial
stout. Maltainen makuelämys tuhtien ruokien taikka suklaisten jälkiruokien kanssa
nautittavaksi.
Mockingbird Mansikka Long Drink 5 %
Raikas ja kesäinen lonkero on valmistettu Pielaveden maukkaista polka mansikoista.
Mausteena lisäksi limemehua
Karviais Gose 5 %
Uutuus hapan olut! Perinteikäs kattilahapatuksella valmistettu kirpsakan suolainen
karviaisella maustettu Gose!
Groteski 3.2 %
Groteski on 100% vehnäolut / 100% savuolut. Valmistuksessa käytetty vain savustettuja
vehnämaltaita. Grodziskie on raikas, kevyt ja miellyttävä vaalea kesäolut.
Baltic Porter 7 %
Baltic Porter on tumma, maltainen ja miellyttävän paahteinen perinteinen olut.

Kanavan Panimo

Asikkala, Vääksy
Kanavan Panimo on käsityöläisoluita käymisteitse valmistava
pienpanimo Vääksyn idyllissä. Panimo on juurilleen
palanneiden Karlstedtin veljesten päivittäinen kunnianosoitus
hyvää olutta ja hyvää ruokaa kohtaan. Kippis!

Sulku Pils 5.2 %
Ylpeä ja ryhdikäs asikkalalaisella kauralla maustettu suodattamaton vaalea lager-olut.
Suomen Paras Pils 2021! (Suomalainen Olut Ry.)
Raparperigose 3.5 %
Raikas ja kesäinen hapanolut. 1000l keittoon on käytetty 100l Vavesaaren tilan
raparperimehua
Paljas Saari 3.5 %
Paljas Saari vie maistelijansa tämän suolaisen hapanoluen alkujuurille. Konstailematon ja
perinteinen sour. Olut on valittu Suomen parhaaksi hapanolueksi 2018! (Suomalainen
Olut ry.)
Late Harvest Sour 8 %
Frosteruksen puutarhan jalohomeiset viinirypäleet kerättiin syksyllä 2021 juuri
ensimmäisten pakkasten saapuessa. Rypäleet puristettiin mehuksi ja pakastettiin.
Sulatuksessa vain vahvin eli sokeripitoisin mehu otettiin talteen ja lisättiin maltaiseen
hapanvierteeseen keiton jälkeen. Oluessa on klassisten eurooppalaisten late harvest
-viinien makuvivahteita tasapainoisella hiilihapolla.
Harju Hopfenweisse 5.2 %
Salpausselän harjujen suodattama raikas pohjavesi yhdistyy vehnän täyteläisyyteen ja
aromaattisiin humaliin luoden intensiivisen ja puhtaan makuelämyksen.
Blägä Red Lager 5 %
Blägä red lager on maltainen ja pirteästi humaloitu pohjahiivaolut. Lempeä ja tyylikäs
tiilenpunainen juoma elämän tyyneen hetkeen.
Avena kaura sour 5.5 %
Avena on 100% kaurasta valmistettu juotavan maukas ja luontaisesti gluteeniton
hapanolut, jossa hunaja ja perinteinen oluen maustamiseen käytetty yrtti tuoksumatara
leikittelevät.
Aava Belgian IPA 6 %
Tasapainoisen hedelmäinen ja miedosti katkeroinen belgityylinen India Pale Ale, jonka
maussa Amarillo ja Perle -humalat leikittelevät vaalean mallaspohjan tukena.

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!
Majakka ale 5.5 %
Majakka on kevyesti humaloitu Vienna-mallaspohjainen perus ALE. Maltainen ja raikas
janon sammuttaja pienellä jälkimakeudella, erinomainen "joka paikan höylä"
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.

Aito Kuiva 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
omenan maulla

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
Wattumainen juttu 5 %
Vehnäolutpohjainen vadelmalla maustettu hapanolut
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
Kottarainen Siideri 4.7 %
Aito Suomalainen Siideri, maku aidoista omenista. Valmistettu tuorepuristetuista
omenista Lammilla Panimon omassa mehupuristamossa.
Citrale 4.8 %
Citra humalla maustettu kesäinen ale, suodattamaton

Loimaan Panimo Oy
Loimaa
Puhtaat, selkeät maut ja
helposti lähestyttävät tuotteet –
näistä on Loimaan Panimo tunnettu.

Voima Ipa 5.3 %
Voima on saanut inspiraation Loimaan voimaloiden kohisevista koskista. Sen maku
syntyy
voimakkaasta humaloinnista, aromikkaista ja sitruksisista vivahteista. Suodattamaton
täysmallasolut.
Savi Porter 5.3 %
Saviseutumme innoittamana tehty tumma, samea portteri, joka on maultaan
keskitäyteläinen, paahteinen ja hedelmäinen. Suodattamaton pintahiivaolut. Sopii myös
vegaaneille.
Puska DDH Ipa 5.3 %
Stratalla tuplakuivahumaloitu India pale Ale. Mausta ja tuoksusta löytää mm
passionhedelmää, greippiä ja mansikkaa. Suodattamaton pintahiivaolut.

Pouta Tyrni-Gin Lonkero 5 %
Pouta on saanut nimensä kauniista kesäpäivästä. Juoma on täynnä raikasta
auringonpaistetta ja pehmeitä kumpuilevia poutapilviä.
Mansikka-Vadelma Limonadi
Raikas, makea, aidoista täysmarjamehuista valmistettu mansikka-vadelma limonadi, ei
sisällä teollisia maku- tai väriaineita. Maistuu parhaiten kylmänä ja hyvässä seurassa!
Loiva Blond Ale 5.3 %
Loiva on saanut nimensä tasaisen, laakean ja viljavan seudun mukaan, jota myös loivaksi
maaksi kutsutaan. Se on maultaan lempeä, hedelmäinen ja hennon mausteinen
suodattamaton pintahiivaolut.
Lime-Kurkku Sour Ale 5 %
Raikkaan hapan, limettinen ja aidon kurkun maun säväyttämä hapanolut. Valmistuksessa
käytetty tuoreita limejä ja paikallista Välimäen kurkkua sekä hyppysellinen katajanmarjaa.
Vain miedosti humaloitu.
Kraakku Long Drink 5 %
Metsäisen marjainen, syvänpunainen, kotimaisista täysmarjamehuista valmistettu
juomasekoite. Raikas juoma maistuu parhaiten kylmänä tarjoiltuna.
Juopa Apa 4.5 %
Galaxylla humaloitu, pehmeä, trooppisen aromikas APA -olut.
HopHop DIPL 9 %
Tämän oluen humalointi iskee kunnolla – Oletko valmis ottamaan iskun vastaan?
Trooppinen, hedelmäinen, vivahteikas, makuhermoja säväyttävä tuplamäskätty ja
humaloitu pohjahiivaolut. Sopii vegaaneille.
Ehta Hefe-Weizen 5 %
Ehta on rehellinen, oljenkeltainen, kuivahumaloitu, samea vehnäolut. Aromissa löytyy
kepeää sitruksisuutta, banaania ja neilikkaa. Suodattamaton pintahiivaolut
Bohemia Lager 5 %
Tasapainoinen, hedelmäinen, maltainen, miellyttävän pehmeä seurustelujuoma. Sopii
vegaaneille.

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!
West Coast Road Trip 6.3 %
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!
Vehnis 6 %
Otaniemeläiselle Taproom d20 -ravintolalle tehty saksalaistyylinen vehnäolu
Red as My Currant 3.7 %
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!
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.
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.
Masis Tryout V 4.9 %
Masis Tryout on kokeellinen sarja erilaisia oluita, joiden parhaimmisto pääsee pysyvään
sopimukseen tuotannossamme. Sarjan viides olut on kuivahumaloitu lager, humalina
Loral ja Simcoe.
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
Black as My Currant 3.7 %
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!
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.

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. Hennon trooppinen&amp;hedelmäinen ale
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, Kevyesti sitruunainen ja kukkainen.

Teerenpeli

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

WHISKY MULE 5 %
Inkiväärillä ja limellä maustettu whisky long drink
Oljenkeltainen
Inkiväärinen
Raikas, pehmeän viskimäinen
Teerenpelin Whisky Mule on valmistettu tislaamon omasta mallasviskistä, inkivääristä ja
limestä. Whisky Mulen väri on hennon oljenkeltainen. Tuoksussa on aistittavissa raikasta
inkiväärisyyttä ja limen sitruksisuutta. Makuina suun täyttää hieman tulinen inkiväärisyys,
joka muuttuu pikkuhiljaa pehmeäksi mallasviskin mauksi, jättäen suuhun kuitenkin
raikkaan limen aromin. Nauti Whisky Mule hyvin jäähdytettynä, limesiivun kanssa. Se on
aito, käsintehty ja suomalaisesta mallasviskistä valmistettu lahtelainen craft long drink.
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.

MILKSHAKE IPA 2.9 %
Samea, sitruunankeltainen
Hedelmäinen
Makeahko, hedelmäinen
Kevään 2022 uutuus!
Laktoosia sisältävä samea ja sitruunankeltainen mikro-IPA. Uhkean hedelmäisellä
tuoksullaan ja harvinaisen pehmeällä suutuntumallaan valloittava matala-alkoholisempi
pintahiivaolut. Tuoksusta voi aistia mangoa, ananasta ja persikkaa. Makeahko, mutta
raikas. Kahdesti tehty kuivahumalointi korostuu tuoksussa, katkeruus puolestaan pysyy
hyvin kevyenä.
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.
KUNINGATAR LONKERO 3.5 %
Mustikalla ja vadelmalla maustettu gin long drink. Tumman punertava
Vadelmainen, marjainen
Metsämarjainen, kevyen raikas
Kevään 2022 uutuus!
Kuningatar lonkero on mieto lonkero todellisella klassikkomaulla, mustikan ja vadelman
upealla liitolla. Niin tuoksusta kuin maustakin löydät molemmat marjat. Raikkaus,
houkutteleva keveys ja marjaisuus tekevät tuotteesta herkullisen ja helposti nautittavan
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.

Tornion Panimo
Tornio
Torniossa tsaarinvallan aikaan aloitettua panimotoimintaa ovat
yrittäneet nitistää kieltolait, maailmansodat ja sittemmin isotkin
mulperit. oli ihan siinä rajalla, että onnistuivat. Klikkaa, jotta
näet tarkemman kuvauksen.

VARPU CROWBERRY LONGDRINK 5 %

Täyteläinen, samettisen pehmeä makuelämys, jonka salaisuutena ovat Pohjolan
supermarja kaarnikka, maailman puhtain vesi sekä
Käsityönä tislattu lappilainen lóhjtu-gin
Tisleet
Panimolta saavissa myös tisleitä. Kysy paikan päältä lisää!
ROUTA 9.5 %
OAK AGED IMPERIAL STOUT
Tornion panimo ja pohjoisen panimo Maistilan yhteistyönä syntynyt musta, voimakkaan
täyteläinen olut saa ainutlaatuisen luonteensa tammikypsytyksestä routa premium 1988
Guyana Pure Rum -rommin kanssa.
PIHLA ROWANBERRY LONGDRINK 5 %
Kirpeän raikas ja kutkuttavan katkeroinen makuelämys syntyy
Pihlajanmarjamehusta, maailman puhtaimmasta vedestä sekä
Käsityönä tislatusta lójhtu-ginistä
PIENET HELLES (gluteeniton) 4.5 %
Kotimaista humalaa! Pehmeän raikas, helles-tyyppinen
Täysmallaslager.
LAPLAND ORIGINAL LAGER 5.2 %
LAPISSA KÄSITYÖNÄ VALMISTETTU PASTÖROIMATON TÄYSMALLASLAGER
KETUTUS SOUR ALE 5.5 %
Pihlajanmarjalla maustettu hapanolut.
Ice Tea
Lapin veteen uutettu vihreä rooibos-yrttitee maustettuna arktisella karpalolla on raikas,
maukas ja vähäsokerinen vaihtoehto virvoitusjuomille. Kevyt hiilihappo tekee jääteestä
virkistävän ja helposti juotavan. Ei sisällä kofeiinia
HOPSIS IPA 6.5 %
Raikas ja helposti juotava ipa moniulotteisella
Hedelmäisellä humaloinnilla
Hopsis 6.5 %
Raikas ja helposti juotava IPA moniulotteisella hedelmäisellä humaloinnilla
HILLATUS SOUR ALE 5.5 %
Raikkaan marjaisa hapanolut lapista
HILLA HAZY IPA 5.5 %
Mehuisan raikas IPA lapista
HILLA CLOUDBERRY LONGDRINK 5.0 %
Aito käsityöläislonkero aidoista raaka-aineista. Käytämme 100 g
Hillaa litraan juomaa. Sokeria alle 5 g / 100 g. Pohjalla käsityönä
Tislattu lójhtu-gin.

ARCTIC NORTH LAGER 5.5 %
Hedelmäisesti kuivahumaloitu lager lapista
ARCTIC IPA (gluteeniton) 5.5 %
Reilusti humaloitu pastöroimaton IPA lapista
ANOTHER GAMMEL ALE 7.5 %
Lapissa käsityönä valmistettu tymäkkä ale.
Ainesosat: lapin vesi, ohramallas, humala,
Hiiva, lakritsi, gammel dansk.

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 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 Nenätippu 4 %
"Aina saa vähän nokka tippua!"
Sahtivierteen siivilöinnin jälkeen sahtimaltaita huuhdellaan kuumalla vedellä ja
huuhtelusta valuva niin sanottu ”jälkikalja” otetaan talteen ja käytetään miedommaksi
juomaksi, Nenätipuksi tai Nokkatipuksi..
Nenätippua on käytetty talkoojuomana sahdin sijaan jotta heinäväki ei ole tullut liian
nopeasti velttoon kuntoon.
Varastopanimon Nenätippussa yhdistyvät sahti ja vehnäolut, näin juoma on hiilihapotettu
ja maku on täyteläinen. Kylmänä juomana erinomainen terassijuoma.
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!
Talvi olutta 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

