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,
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
IPA 6.5 %
Aromaattinen India Pale Ale. Touksussa on passionhedelmää, kuivattua hedelmää ja
rypäleitä. Karamellinen ja täyteläinen. °Plato: 16
Hot cider 4.6 %
Kanelilla ja fariinisokerilla mausettu Bocksin lämmin siideri. Sopii erinoimaisesti kylmiin
hetkiin! MUST TRY!
Helmi Cider 8 %
VAHVA SIIDERI: Helmeilevä ja kirkas omenaviini. Täyteläinen kypsän omenan maku.
Kirpeä ja kuiva runko.
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.
Barrel Aged Juniper Weizenbock 9.5 %
BA Juniper Weizenbock: 6 months in a Kyrö gin barrel for-med this unique taste
experience! Taste!

Haapala Brewery
Sotkamo
Haapala Brewery on Haapalan panimoravintolan yhteydessä
toimiva, paikallisista raaka-aineista inspiroituva pienpanimo.

Vaarojen Vaalea- blonde ale 5.4 %
Kevyesti humaloitu jokaiseen tilanteeseen sopiva olut.
Usvainen uitto- tervaporter 5.4 %
Oikeaa, alkuperäistä kuhmolaista tervaa sisältävä tumma porter. Tervasta huolimatta
suklainen ja pehmeä maultaan
Safety Distance- amber ale 6.1 %
Karamellimaltainen, kauniin meripihkaisen värinen pandemian aikaan luotu olut.
Riuskasti Rukiinen- ruis ipa 7 %
Haapala Brewery on lisännyt perinteiseen ipaan täyteläisyyttä ja lämpöä tuomaan
rakkainta viljaamme, ruista.
Puolivälin Pomppiva- neipa 4.7 %
Voikukilla ja pihasauniolla maustettu, reilulla kädellä kuivahumaloitu kesäinen neipa.
Muikea Mustikka- blueberry sour 3.4 %
Kainuulaisen kylmäpuristetun mustikkamehun kanssa kirpeäksi käytetty raikas hapanolut.
Korpikuusen Kuiskaus 5.2 %
kuusenkerkkä pale ale
Tuoreella kuusenkerkällä raikkaan metsäiseksi maustettu pale ale- olut.
Hiukan Helmeilevä- golden ale 4.7 %
Kevyen maltaista runkoa tukee raikas sitruksinen, hieman ruohoinen humalointi

Himskatin Hapan- Kainuu sour 3.4 %
Haapalan panimoravintolan oman pihan pihlajanmarjoista hedelmäisen happaman
lisäpotkunsa saanut hapanolut. Hiivana on käytetty oman ravintolan ruisjuurta ja maltaina
Pehkolan Mallastamon maltaita. Humaloitu kourallisella oman pihan humalakäpyjä. 100
% kotimainen!

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!

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.

Witbier 4.6 %
Witbier on belgialainen raikas ja miedosti mausteinen vehnäolut. Mausteina käytetty
korianterin siemeniä sekä appelsiinin kuorta. Sopii hyvin salaattien ja äyriäisten kaveriksi.
Willow Grouse Karpalo Long Drink 5,0% 5 %

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!
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
Luipakka Vaalea Lager 5 %
MetsaManin Luipakka on perinteinen vaalea lager. Tämä on pehmeä ja raikas janon
sammuttaja hetkeen kuin hetkeen! Soppii myös nautiskeluun.
Karviais Gose 5 %
Uutuus hapan olut! Perinteikäs kattilahapatuksella valmistettu kirpsakan suolainen
karviaisella maustettu Gose!
Baltic Porter 7 %
Baltic Porter on tumma, maltainen ja miellyttävän paahteinen perinteinen olut.

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 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.
Korven Kutsu Classic Lager 5 %
Raikas ja mukavan puraiseva klassinen suodattamaton lager-olut korvesta.
Makunautinto, joka on luotu oman lähteen puhtaaseen veteen, parhaita laatumaltaita ja
jalohumalia käyttäen.
Karvilan Tropical Stout LIMITED EDITION 7.2 %
Tumma, paahteinen ja makea stout. Maustettu kookoksella ja vaniljalla. Humaloitu
trooppisilla humalilla, jotka tuovat stoutiin hedelmäisen twistin.
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!

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
Lammin IPA 5 %
Kikkailematon perinteinen englantilaistyylinen IPA. Pintahiivaolut
Äkkilähtö tropiikkiin 5 %
Mangolla, ananaksella ja appelsiinilla maustettu sour-vehnäolut

Lapin Panimo
Rovaniemi
Lapin Panimo on käsityöläispanimo Rovaniemellä. Sen
ensimmäiset oluet tulivat myyntiin syyskuussa 2016. Tällä
hetkellä oluita on 12 kpl ja panimon vuotuinen
tuotantokapasiteetti yltää jopa 300 000 litraan. Olemme
itsenäinen ja riippumaton yritys.
Ylläs 5.5 %

Saana 5.5 %

Rohki 5.2 %
Premium Vaalea Lager
Riski 6.5 %
Amber Lager
Malla 4 %
Wildberry Sour
Lumi 4.5 %

Loimu 5.5 %
Smoked Lager
Kukas 5.5 %
Bananawaizen
Kide 5 %
Lingonberry Longdrink
Kaltio

Hölmö 5.4 %

Hile 5 %
Rasberry Mint Longdrink
Aihki 4.7 %

Maistila
Oulu
Maistila on kahden veljeksen kipparoima (pien)panimo.

Tropiikissa 22 5 %
Appelsiini, mango, aprikoosi, greippi sour ale
Touche 6 %
Hoppy belgian blonde
Tonkka 6.5 %

Titta på Tuira 4.5 %
Kuusenkerkkä sour ale
Sitruuna mehujää sour 4 %
Sitruuna/vanilja sour ale
Samoilla silmillä 5.2 %
Session IPA
Pusu 3.5 %
Greippi/banaani sour ale
Päärynä lime mehujää sour 4 %
Päärynä/lime/vanilja/laktoosi sour ale
Nuotta 6.3 %
Belgian IPA
Modernia puhetta 6.2 %
Germany Hazy IPA

Mango tango 4.8 %
Mango sour ale
Kuriiri 5 %
Belgian pale ale
Kuohuma 6.5 %
Belgian ale
Kalex Luthor 5 %
Mustaherukka/kirsikka sour ale
Kaira 6.3 %

Jälkipeli 6.1 %
Appelsiininkuori/sitruuna/passionhedelmä saison
Hersy 4.2 %
Mustaherukka grisette sour ale
Dr. Trois 7 %
Bruxellensis trois belgian IPA
Craft a Fish 7 %

Appelsiiner 4.5 %
Tyrni/appelsiini/mandariini/vanilja sour ale
After surf 5.4 %

Maku Brewing
Tuusula
Hiilineutraali maku on puhdas maku!

West Coast IPA 6 %
Klassinen West Coast IPA, josta ei puutu katkeroa.
Humalat: Cascade, Simcoe, Chinook, Columbus,
Citra.

Tenho 4.3 %
Raikkaan sitruksinen session ipa!
Humalat: Ekuanot, Mosaic.
Perhosefekti 5.5 %
Vuoden 2022 Pink Boots Society -bisse!
Humalat:
Magnum, Idaho Gem, HBC 630, Talus, Triumph,
Loral, Citra.
MAKU IPA 7.3 %
MALTAAT: Pale Ale, Caramel 100, Munich Light
HUMALAT: Cascade, Citra, Centennial, Amarillo
Himerrys 6.3 %
Himerrys IPA on aamu Uuden Englannin satamassa sumutorven äänen kantautuessa
mereltä. Rantakadun valot himertävät ulapalle, kun troolarin messissä perämies kaataa
lasiinsa utuisena vaahtoavan oluen. Aurinko välkähtää valoventtiilin kehyksessä
pehmeän hedelmäisyyden avatessa aistit. Ahavoituneet kasvot lientyvät hymyyn
Double IPA 9 %
Klassinen West Coast DIPA. Appelsiinimarmeladia nestemäisessä muodossa.
Humalat: Simcoe, Centennial.
Auervaara IPA 5.5 %
MALTAAT: Pale Ale, Low Colour Golden Promise, Kaurahiutale.
HUMALAT: Amarillo, Ekuanot, Mosaic
Aamurusko Sour 3.9 %

Mallaskoski
Seinäjoki
Mallaskoskella aurinko ei paista, elämä ei hymyile ja turha
rupattelu ei kiinnosta, mutta olutta täällä ollaan osattu tehdä jo
lähes vuosisata.

Oidipus, Bourbon Barrel Aged Imperial Rye Stout 13.4 %
Oidipus Bourbon Barrel Aged Imperial Rye Stout on Mallaskosken Imperial Rye Stout
-oluen ja Bourbon-tynnyrikypsytyksen tuloksena syntynyt rakkauslapsi. Imperial Rye
Stout -oluen rukiisen aromin ja hienovaraisen bourbon aromin yhdistelmässä on jotain
kiehtovan monipuolista ja synkkää. Paahteinen, täyteläinen, lämmittävä. Täydellinen olut

nautiskeluhetkiin.
Humalat: Chinook
Maltaat: Pale Ale, Vienna, Crystal, Rye Malt, Smoke Malt, Chocolate Malt, Black Malt
Alkoholi: 13,4 %
EBU: 25
Lingonberry Cooler 4.5 %
Lingonberry Cooler on aidolla puolukalla ja katajanmarjalla maustettu raikas Long
Drink-juomasekoitus. Kauniin punainen väri ja puhdas maku luonnollisista raaka-aineista.
Marja: Puolukka
Mauste: Katajanmarja
Alkoholia: 4,5%
Ikaros, Islay Barrel Aged Imperial Rye Stout 12.5 %
Ikaros on yhdeksän kuukauden ajan savuisissa Islayn saaren single malt -viskin
tynnyreissä kypsynyt Imperial Rye Stout. Täyteläinen, maltainen, rukiinen ja paahteinen
stout saa viskitynnyristä mukaansa upeasti vahvan savuista ja tervaista aromia.
Humalat: Chinook
Maltaat: Pale Ale, Vienna, Crystal, Rye Malt, Smoke Malt, Chocolate Malt, Black Malt
Alkoholi: 12,5 %
EBU: 25
Hazy IPA 5.5 %
Tämä upean voimakkaasti samea olut on suutuntumaltaan paksu. Oluttyypille tyypillinen
mehumaisuus ja matalat katkeroarvot takaavat erittäin hyvän juotavuuden, ja maussa
korostuu voimakkaan sitrusmaiset, greippiset ja trooppisen hedelmäiset aromit.
Maltaat: Pale Ale, Wheat, Oat, Dextrine Malt.
Humalat: Mosaic, Amarillo, Cascade.
Alkoholia: 5,5%
EBU: 25
Craft Pils Gluteeniton 5 %
Panimomestarin taidonnäyte, Mallaskosken ylpeys. Puhdaspiirteinen pils, joka
valmistetaan panimon salaisella reseptillä, perinnehiivakantaa käyttäen. Pilsin maku
rakentuu Saphir- ja Perle-humaloiden raikkaasta puraisusta, yhdistettyna? miellyttävän
ta?ytela?iseen mallaspohjaan.
Humalat: Saphir, Perle, Magnum
Maltaat: 100 % pils
Alkoholi: 5 %
EBU: 50
Blueberry Sour 5 %
Trendikkään raikas ja herkullisen hapan sour-olut, jossa mausteena aitoa suomalaista
mustikkaa Itä-Suomen Suomussalmelta. Janon sammuttaja, joka ei kalpene maailman
parhaidenkaan soureiden rinnalla.

Humalat: Mosaic, Magnum
Maltaat: Pale Ale, Vienna, Vehnä, Oat Malt.
Alkoholia: 5 %
EBU: 15
Blackcurrant Sour 5 %
Hapanolutsarjamme uusin tulokas, jonka valmistuksessa käytetty myös kotimaista
mustaherukkaa. Hennon herukkainen tuoksu jatkuu makumaailmassa pehmeänä ja
raikkaan happamana.
Kuten sarjan muut tuotteet, myös tämä olut on varma janonsammuttaja ja raikas piristäjä.
Humalat: Mosaic, Magnum
Maltaat: Pale Ale, Vienna, Vehnä, Oat Malt.
Alkoholia: 5 %
EBU: 15
Baltic Porter 5.5 %
Mallaskoski Baltic Porter on paahteinen ja maltainen portteri, joka on juuri sopivan synkkä
talvikauden pimeneviin ja viileneviin iltoihin. Olueen on lisätty laktoosia ja kauraa
pehmentämään ja tasapainottamaan tämän miellyttävän portterin aromeja.
Humalat: Fuggles, East Kent Golding
Maltaat: Pils, Red Active, Crystal, Carafa II, Oats
Alkoholia: 5,5 %
EBU: 40

Naïlo Brewing Co.
Oulu
Tarinamme ei ole se tavallisin. Taustamme ovat kovin erilaiset,
joten jo tapaamisemme on ylipäätään pieni ihme. Meillä on
kuitenkin yksi yhdistävä tekijä. Jep, arvasitte oikein: intohimo
olueen!

Void 8.1 %
Imperial Stout
Tongue Twister 5 %
Sour IPA
No Stir 4 %
Banaani-Mansikkasour
Horchata 5 %
No-milk Stout
Elder One 4.5 %

Seljankukkasour
Diversion 5 %
Kveik DDH IPA
Dim 5.5 %
Suklaaporter
Dazed (gluteeniton) 5.5 %
Hazy APA, Gluteeniton
Daybreak 5.5 %
Single Hop Lager
Czechmate (gluteeniton) 5 %
Czech Pilsner, Gluteeniton
Bloodbath 4 %
Hedelmäinen Gose
Blaze 6.5 %
West Coast IPA
Beat 8 %
Imperial Sour
Atoll 6.6 %

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.
Sarvis mustikkalimu
Unicorn Sarvis Mustikka has a smooth lovely blueberry taste. Refreshing with low sugar,
perfect at any time of the year. Best served chilled.
Sisältää: Vesi, mustikkatäysmehu tiivisteestä (8,4%), sokeri, luontainen aromi,
hiilidioksidi, happamuudensäätöaineet(sitruunahappo, askorbiinihappo)
säilöntäaine(kaliumsorbaatti)
Rød Berliner Raspberry Wheat 3.5 %

Vadelmalla maustettu ja maitohapolla hapatettu berliiniläistyylinen vehnäolut. Sopii
erittäin hyvin kauniiseen kesäpäivään ja matala-alkoholisena voi nauttia pidempäänkin
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.
Luolaolut 4.8 %
Pitkään kypsytetty luonteikas kellarilager

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.
Ich bin gott 8 %
Boubon-tynnyrikypsytetty tuplavehnäpukki
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
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.
The Spock Sour 4,5% 4.5 %

Pint of Neipa Please 5,5% 5.5 %

Lemongrass 4.2 %

Finished Symphony 5.7 %
RPS Finished Symphony Berliner Weisse w/ Mango &amp; Lime. Jo poissiirtyneen
Unfinished Symphonyn isoveli, viimeistelty sinfonia. Lime tuo tähän raikkaaseen
Weisseen täysin uuden ulottuvuuden. Raikas, hedelmäinen, sitruksinen weisse tuo
varmasti hymyn huulille!
Darkest Hour Chocolate Stout 7 %
Kyrö edition
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 %

Sonnisaari Panimo
Oulu
Sonnisaari panimo on vuonna 2014 perustettu oululainen
pienpanimo, jossa pannaan laadukasta käsityöolutta luovalla
ammattitaidolla ja sitkeällä asenteella. Haluamme tarjota
monipuolisia ja maukkaita olutelämyksiä kaikille hyvän
mallasjuoman ystäville.
VIIKSISIEPPO Black IPA 6 %

Maltainen, pehmeän paahteinen ja pihkaisen hedelmäinen black IPA.
NAKUFARMI Imperial Sour 7.3 %
ENSIMAISTO!
Hapokkaan valkoviinimäinen, karviaismarjaa ja valkoherukkaa hönkivä olemus syntyy
Hallertau Blanc ja Galaxy-humalista ja saisonhiivasta.
KÖNIG BOOZER Imperial American Pils 7 %
ENSIMAISTO!
Intensiivisen maltainen ja voimakkaasti humaloitu Imperial Pils vahvalla jenkkitwistillä.
Humalina Magnum, Tettnang, Centennial, Amarillo, Citra.
KOJOOTTI West Coast IPA 7.4 %
Säihkyvän vaalea, hedelmäisen-kukkainen West Coast IPA täyslaidallisella humalaa.
Lajikkeina Comet, Amarillo ja Strata.
JUHLAKALU Oaked Old Ale 6.5 %
7-VUOTISJUHLAOLUT! Muhevan maltainen, aromikas ja moniulotteinen
bourbon-tammilastuilla kypsytelty ja Sabro-humalalla maustettu old ale aikuisempaan
makuun.
HYÖKY Helles Lager 5.2 %
Saksalaisilla jalohumalilla maustettu ihanan raikas ja pehmeä vaalea lager.
HÄMY Belgian Dark Strong Ale 10 %
Perinteikäs belgityylinen kuivahedelmäisen pähkinäinen ja lämmittävä herkku.
AASI 21 Imperial Stout 11 %
Mokkaista vaahtopitsiä ja kahvimaista paahdetta tarjoileva imperial stout, joka on ladattu
yli 100 IBU:n lastilla pihkaista katkeroa

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

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!

SINI BILBERRY LONGDRINK 5 %
Täyteläisen marjaisa ja raikas makunautinto syntyy mustikkatäysmehusta,maailman
puhtaimmasta vedestä sekä käsityönä tislatusta Lójhtu-ginistä. Lapin taikaa!
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.
MISU MINT CHOCO PORTER (gluteeniton) 6.5 %
Lempeän minttuinen suklaa yhdistettynä porteriin, tämä on maistettava!
LAPLAND ORIGINAL LAGER 5.2 %
LAPISSA KÄSITYÖNÄ VALMISTETTU PASTÖROIMATON TÄYSMALLASLAGER
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
ANOTHER GAMMEL ALE (gluteeniton) 7.5 %
Lapissa käsityönä valmistettu tymäkkä ale.
Ainesosat: lapin vesi, ohramallas, humala,
Hiiva, lakritsi, gammel dansk.

