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.
Sonic Screwdriver, Veriappelsiini-IPA, 5,5%

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.
Game Over Pineapple Sour 5.4 %
Game Over on perinteinen 8-Bit sour, jossa ananas tuo makeutta ja passionhedelmä
tarjoaa lisäpotkua jo valmiiksi happamaan pohjaan.
Game Over is a traditional 8-Bit sour ale with pineapple puree for sweetness and a hint of
passion fruit puree to add some bite and kick to the sour.
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

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.
Sarodist Funk 5 %
Hedelmäinen farmhouse ale rukiisella puraisulla. Kollabo Donut Islandin kanssa!
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.
Kaksi kotia vailla humalaa 5.6 %
Todellinen erikoisuus. Panimon lähistöltä poimituilla villiyrteillä maustettu hapanolut, josta
humalat on jätetty kokonaan pois. Villiyrtit, kuten pujo ja mesiangervo tuovat maku- ja
tuoksumaailmaan vahvaa yrttisyyttä. Olutta ei ole hapatettu erikseen, vaan happamuus
tulee yrttien kaarnasta ja on varsin monitahoinen ja antaa jopa viinimäisiä vivahteita
olueen. Gruit on vanha oluttyyli vuosisatojen takaa ja sen synty on ilmeisimmin ajalta,
jolloin panimolla ja krouvissa ei hygienia ollut ihan parhaimmillaan. Tällöin kun olut alkoi
happanemaan, hakivat krouvien tahi panimoiden rouvat lähistöltä yrttejä ja kukkia oluen
sekaan, jotta siitä saatiin juotavampaa ja muutamia päiviä lisämyyntiaikaa. Tätä
yrttipuskaa kutsuttiin gruitiksi, josta se päätyi kuvaamaan näin maustettua
HOPPY CIDRE 5.5 %
Kuiva ja kirpeä, aavistuksen humaloitu kuiva siideri
HELAN GÅR! 4.1 %
Citralla humaloitu raikas ja sitruksinen saison
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.
Ägräs Nordic Nettle Long Drink 5,5% 5.5 %

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!
LOTKO 5.2 %
Saksalaistyyppinen kuiva vehnäolut
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!

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.
Vehnä 5.5 %
Saksalaistyylinen vehnäolut, jossa käytetty 70 % vehnämallasta. Kevyesti humaloitu,
voimakkaasti hedelmäinen ja neilikkamainen, aavistus banaanimaisuutta
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 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.
Kippari 4.7 %
Vaalea Tamprelaistyylinen Täysmallas lager.
ARSKA SOUR-OLUT 5.5 %
Raikas ja kirpeä appelsiini-passion sour olut on kesäinen ja
herkullisen makuinen hedelmä-olut. Keskikesän aurinko
pullotettuna!

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.
Winter ALE 5 %
Talviolut on meripihkanruskea, kanelilla ja kardemummalla maustettu Brown Ale.
Viilentävä vaikutus kesähelteillä.
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.
Skippers ALE 5.2 %
Skipper’s Ale on vaaleankeltainen, kevyen hedelmäinen ja raikas pintahiivaolut.
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.
KTP Basket Lager 4.9 %
Hyvä lager, Gluteeniton
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 %
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. Pintahiivaolut

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.
Tuike 8 %
Bourbon Barrel Aged Stout
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.
Pacific Lager 5 %
Hieman makea, hedelmäinen, sitruksinen, kuivahumaloitu Nelson Sauvinilla, lempeä
vaaleankeltainen seurustelujuoma. Sopii
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.
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!
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

Reckoning 5.5 %
West coast IPA. Omnium Gatherum -yhtyeelle tehty West Coast IPA, humalina Citra ja
Amarillo.
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.
Misty Falls Hops 6.5 %
Misty Falls' Hops on utuinen kuin vesiputous aamukasteen aikaan ja pehmeä kuin olotila
Led Zeppelinin keikan jälkeen.
Hedelmäiset humalat ja vesiputoukset tuovat Masis Breweryn panohenkilöiden mieleen
USA:n, jonne voi aina mielessään palata maukkaiden IPA-tuoppien äärelle, ja antaa
mielialojen lentää vuorien yli.
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 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.
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!

Panimoyhtiö X
Jyväskylä
Panimoyhtiö X sai alkunsa ajatuksesta kokeilla oluen
valmistusta ihan kotioloissa. Niinpä Lauri, Matias, Eero ja
Mikko perustivat Whatsapp ryhmän nimeltä Panimo X.
Olutsatamassa vuonna 2017 tavattiin vielä markkinointiguru
Joonas ja sieltä lähti liikkeelle idea omasta panimosta. Joku
päivä meilläkin olisi Olutsatamassa omat oluet myynnissä.
Xperimental Series: Witbier 5.5 %
Appelsiinin kuorella sekä
valkopippurilla maustettu belgialaistyylinen vehnäolut, jonka
valmistuksessa on käytetty hävikkileipää.
The X series: Pale Ale 5 %
Klassinen karamellimaltainen ja hedelmäisesti
humaloitu pale ale.
The X series: Berliner Weisse 4 %
Perinteinen, puhdas berliner weisse.
Kuivahumaloitu Hallertau Blanc -humalla, joka tuo olueen kukkaisuutta ja
rypäleisyyttä.
Mieskarkki 2 5.3 %
Salmiakkigose, josta löytyy ronski annos
salmiakkikarkkeja, lakritsijauhetta sekä suolaa. Todellinen salmiakin
ystävän unelmaolut.
Hefner Hefeweizen 5 %
Saksalaistyylinen vehnäolut kevyellä rungolla
Funky Fill nr.1 6.2 %
8-12 kuukautta tammitynnyrissä kypsytetty villiolut,
jossa sitruksinen happamuus yhdistyy syvään tammen vaniljaisuuteen ja
kookoksen aromeihin.

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
Ukon Voimalager 5.5 %
Kertaerä, Pyynikin 10v juhlaolut kesäkuu. Katajalla ja koivulla maustettu pohjahiivaolut
MALTS: Pilsner, Vienna, Munich
HOPS: Targer, Saaz
Red Bed IPA 5.5 %
Kauniin punainen reilusti kuivahumaloitu klassisilla jenkkihumaloilla. Aavistuksen
paahteinen
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
Pynnösten kylpytynnyri 4.4 %
Pyynikinharjulta kerätyllä hiivalla käytetty villihiivaolut.
Premium Blanch 4.2 %
Sumuisen keltainen vehnäolut, joka sisältää appelsiininkuorta, appelsiininkukkavettä ja
korianterin siemeniä.
Post Mortem 2017 imperial stout 11 %
Se kaikkein korkeimmat arvostelut saanut vuosikerta Post mortemia! Kuolleiden muistoksi
tehty suklainen, vaniljainen ja täyteläinen Heaven Hillin Bourbon-tynnyreissä kypsytetty,
ruusunkukkavedellä ja pellavalla maustettu ja ruumisarkkuun pakattu imperial stout.
Papan vanilla stout 6.8 %
Paahteinen, kahvinen, vaniljainen ja pehmeä. Sisältää luomuvaniljaa. Panimon rakastettu
klassikko. SOPP 2015 yleisönäänestyksen paras olut.
Not Yet´i Imperial stout 9.4 %
Todella paahteinen ja kuiva, vahvasti humaloitu imperial stout.

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.
Mango Watermelon Milkshake 3.5 %
Matala-alkoholinen terassikauden suosikki. Vesimelonilla ja mangolla maustettu, tautalla
ripaus greippiä. Laktoosilla pehmennetty milkshake IPA.
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
Ich bin gott 8 %
Boubon-tynnyrikypsytetty tuplavehnäpukki
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
Atlantic Porter 8 %
Kahvilla, fudgella ja hipulla merisuolaaa maustettu pehmeän sametinen portteri.
Ajurin kyytti 5 %
Tynnyrikypsytetty, muheva stout .

RPS Brewing

Kuopio
Suomen parasta lageria ja muita tuotteita kansallisesti ja
kansainvälisesti vuodesta 2017 lähtien

Theory of Hoppyness 6.3 %
Tämä moderni West Coast IPA on meidän tutkielma moderneista humaloista sekä niiden
yhtälöstä. Makuina erottuu vahvasti erilaiset sitrukset kuitenkaan hedelmäisyyttä
unohtamatta, katkeroiden komppaamana.
Spock sour 4.5 %

Pint of Neipa Please 5.5 %
Tämä olut on Pint Please Beer Series - sarjan toinen olut. Koko Pint Please olutyhteisö
on ollut mukana oluen suunnittelussa alusta lähtien. Yhteisö on ollut mukana oluen
suunnittelussa alusta lähtien. Yhteisö on ollut mukana valitsemassa oluen tyyliä ja nimeä
sekä kommentoinut oluen varhaisia versioita. Käytimme miljoonien olutarvioiden dataa
reseptiä suunnitellesa. Reseptiä hiotaan ja olut tulee saamaan viilattuja versioita pitkin
vuotta.
Lemongrass 4.2 %

Concrete Juice Gin Long Drink 5 %
Betonimehumme. Harmaa lonkero, jossa on greippiä ja verigreippiä. Yksi greippi ei
riittänyt meille, joten laitoimme molempia. Melkeinpä vierestä Lignell &amp; Piispasen
tislaamolta maukas gini vielä mukaan. Pään pyörälle laittavat greipin aromit, ginin yrtit
tekevät makean, mutta ei huolta, ei liian makean kokonaisuuden.
Allday, Everyday Lager 4,7% 4.7 %

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
Pommern 4.8 %
Pommern on kuulas oljenkeltainen Pale Ale. Maussa aromaattista hedelmää ja vivahteita
lager oluen rapsakkuudesta. Pommern on raikas puhdas ja helposti juotava kokonaisuus
Pale Ale 5.5 %
Amerikkalaisten esikuviensa mukaan Stallhagenin hienoarominen Pale Ale on raikas,
kohtalaisen maltainen, keskitäyteläinen, reippaasti humaloitu vahva olut. Väri on syvän
kullankeltainen, vaahtokruunu valkoinen ja tiivis. Maussa erottuvat jenkkihumalien
aromit, maku vivahtaa omenaan ja karamelliin, loppusilauksessa sitrusta ja yrittisyyttä.
Maltaat: Pils, Crystal Humalat: Chinook, Centennial, Willamette
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 pienpanimo oluet
Sveitsi on tämän vuoden vieraileva pienpanimo! Pistettä hoitaa
Lammin Sahti Oy.

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
O´Piggy Stout 5.5 %
Eksoottinen ja makea stout. Maussa kookosta ja suklaata
Log-Out and Live APA 5 %
Tämä olut uudelleen tulkitsee APAn. Aromissa karamellimaisuutta
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!
Petollista kamaa! Mieto maku ja hyvä potku! Tästä vastinetta rahalle!
Amor Fati IPA 6.5 %
Tässä oluessa elegantti ja hedelmäinen katkeruus

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 Helles 4.6 %
Raikas, pirteä, kevyt. Todellinen kesän janonsammuttaja. European Beer Challenge
hopeaa 2019.

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 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.
Strataspheric uncle 7.5 %
Hyvä dokabiliteetti, hedelmäisen marjaisa tuplaipa
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!
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.
HAZY UNCLE NEIPA 5.5 %
Hazy Uncle is our flagship beer. The beer we have perfected. English malts mingle with
wheat and oat as well as a massive amount of our two favorite aromatic hops, Citra and
Mosaic. Mango and peach in the aroma and a super juicy mouthfeel.
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!

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
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.
PIKI 21 %
Perämeren tervaperinteitä kunnioittava, käsin tehty aito tervalikööri
Saa makunsa kainuulaisen tervanpolttajan puhdistetusta, aidosta
Tervasta.
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 RED ALE 5.2 %
Maailma muuttuu, mutta hyvä olut pysyy. Yhdistämällä kotimaani vuosisataiset
ale-perinteet, lapin raikkaan veden ja upeat suomalaiset maltaat loin karamellimaisen
pehmeän lapland red alen. Sláinte – kippis!
LAPLAND ORIGINAL LAGER 5.2 %
LAPISSA KÄSITYÖNÄ VALMISTETTU PASTÖROIMATON TÄYSMALLASLAGER
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
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.
CRANBERRY 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
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.

