ÖLLISTA
Stout & porter
1. Modern times ”Monsters park” imperial stout 12%
en öl med en muskulös maltmix med toner av kaffe, choklad,
läder som avslutas med en lång och torr finish. 319kr
2. coronado ”blue bridge” imperial stout 8%
imperial stout med tydliga toner av kaffe, fudge och choklad.
lätt rostad kropp och bahaglig munkänsla. 243kr
3. Evil twin ”i love you with all my stout” 12%
komplex im stout med toner av kaffe, mjölkchoklad och kakao
133kr
4. bryggverket ”kaakao kaakao” 9,1%
en krämig stout fullproppad med kakao och kaffebönor.
inslag av kaffe, russin och kakao. 93kr
5. kinn ”prestesonen” 5,7%
maltig doft med inslag av choklad och karamell. mediumfyllig smak med inslag av karamell, kaffe & choklad. lätt beska.
167kr
6. omnipollo ”selassie” imperial stout 11%
En kraftfull stout bryggd med kaffe från etiopien och vaniljbönor. 127kr
9. brooklyn ”chocolate stout” 10%
en imperial stout som bryggs en gång per år. modiga toner och
aromer av choklad. den rostade malten ger en hint av kaffe.
120kr
10. stone ”xocoveza” 8,1%
till denna stout har stone brewing tagit inspiration från hot
mexican coffee. bryggd med kakao, kaffe, pasilla peppers (en
mexikansk chili), vanilj och muskot. en smakexplosion är att
förvänta sig. 99kr
11. epic ”imperium” imperial stout 9%
en kraftfull stout från nya zeeland. toner av vanilj, kaffe
och choklad. intensivt avslut. tåls att delas med en vän. 215kr

12. Anchor ”porter” 5,6%
arom av kaffe och rostad malt. smak av rostat kaffe, malt och
torkade frukter. lätt torr avslutning. 82kr
13. Little valley ”stoodley stout” 4,8%
En lite lättare stout med toner av choklad, malt och citrus.
89kr
14. White Pony/het nest ”Holy Molasses” 10%
en öl fullspäckad med melass. stora mörka smaker. en kolsvart smakbomb. 265kr
14,1. ballast point ”victory at sea” 10%
intensiva dofter av kaffe, toner av choklad och torkad frukt.
inslag av vanilj, rostad malt. 130kr
14,2. evil twin ”christmas eve at a new york city hotel room”
10%
En härligt värmande stout med stor kropp. den har toner av
choklad, torkad frukt och kaffe.122kr
15. nya carnegie ”hingstin eko stout” dry stout 5,9%
en torr, mörk och krämig stout. den har inslag av kaffe, choklad, lakrits och nötter. 84kr
16. port brewing ”santas little helper” 9,9%
imperial stout med toner av choklad, kaffe och en nötig karaktär. fullkroppslig aura som hänger kvar i munnen behagligt
länge. 264kr
17. novabirra ”big mama” 6,2%
bryggd hos jandrain-jandrenouille. doft av kola, choklad och
röda bär. toner av kaffe och choklad. 260kr
18. Bastogne ”ardenne stout” 8,0%
djupt mörk stout från bastogne. söt doft med tungt inslag av
kaffe, fudge, vanilj och ek. en lätt komplex beska från humlen
men ändå välbalanserad. 290kr
19. Lagunitas ”imperial stout” 9,9%
En stout med toner av kaffe, läder och lakris. 259kr
20. beer here ”rynkedy” 10,4%
imperial porter från danska bryggeriet beer here. toner av
choklad lätt aning av lakrits. rik och potent kropp. 129kr

21. de molen ”verdeel & heers” 9,8
en imperial med brett. den har toner av choklad, torkad frukt
och lätt rökighet. 143kr

Ale
22. port brewing ”old viscosity” american strong ale 12%
lagrad på heaven hill fat i 6 månader. karamellig med mycket
bourbontoner. även choklad, vanilj och arrak finns med. 289kr
23. st eriks ”vesper” 8,2%
belgisk strong ale med toner av honung, banan, mörka frukter.
108kr
24. north coast ”old stock 2017” 12%
vintage öl med tydliga kolatoner, torkade frukter. välbalanserad beskriver denna öl bäst. 185kr

Belgian/American Ale/Strong ale
25. stillwater artisanal ”love & regret” 7,2%
en kryddig och örtig öl bryggd med belgiska toner i bakhuvudet.
grunden är tyska spannmål och vete med en touch av belgisk
aromatik. kryddad med bland annat kamomill, lavender och
maskros. 113kr
26. Lost abbey ”brett devo” en belgiskt blonde som fått överjäsa på flaska med lite brettanomyces, vilket resulterar i en
saison liknande öl med lätt syra. 319kr
27. lost abbey ”avant garde” 7%
en orangegrumlig ”biere de garde” som är den franska motsvarigheten till belgisk bondgårdsöl, saison. toner av honung,
jäst med stor maltsötma och kryddiga inslag. 295kr
28. boulevard ”tank 7” 8,5%
farmhouse ale från boulevard. disig vätska med doft av halm,
örter, skumbanan. blommig karaktär med frisk känsla. lätt
beska balanseras i slutet.
29. blanche de honnellé 6,0%
tydlig ”belgisk” doft med inslag av gröna äpplen.
veteölskaraktär med typiska inslag av koriander, pomerans och
mandariner. honung hittas också. 280kr

30. novabirra ”li p’tite gayoûle” 5,5%
stor doft av citrus som blandas med jästens jordiga, örtiga inslag. blommig, örtig och fruktig smak. bra beska av citrus som
hänger kvar i munnen. 283kr
31. het nest ”schuppenboer” 8,0%
disig gyllene belgisk öl. doft av mogna frukter, belgisk jäst,
och mandelmassa. fruktiga smaker såsom banan, äpple och
inslag av kryddor samt örter. 283kr
32. verzet ”space cadet” 6,0%
doftar fruktigt, lättsamt inslag av kryddor, citrus och skumbanan. fyllig smak med kryddiga inslag och lätt syra. 283kr
33. prearis blonde 6,0%
fruktig doft med smak av citrus, äpplen och aprikoser. frisk
munkänsla med ganska tydlig beska. 283kr
34. slaapmutske ”night cap tripel” 8,1%
en potent gyllene tripel. inslag av honung och fruktiga estrar.
toner av syltad apelsin och tydlig beska avslutar denna öl.
283kr
34,1. dupont ”avec les bons voeux” 9,5%
mycket elegant doftpalett med inslag av blommiga och gräsiga
toner. komplex men samtidigt balanserad. stor & fyllig kropp
med söt banan och jäst som de främsta tonerna. 290kr
34,2. dupont ”moinette blond” 8,5%
döpt efter bryggeriets väderkvarn år 1955. toner av citrus,
koriander och peppar. torr munkänsla, fin sötma med lätta
citrustoner. 299kr
35. dupont ”moinette ambree” 8,5%
ruskigt balanserad amber-ish från belgiska dupont. härligt
fruktiga aromer, alkoholburen sötma och inslag av kryddor
med lagom beska. 240kr
36. Brasserie de l’Abbaye du Val-Dieu ” Val-Dieu Grand Cru” 10,5%
en komplex fyllig belgian strong ale med inslag av torkad
frukt och trä. 299kr
37. de molen ”hutje mutje” 13%
brittisk strong ale som har fått vila i gamla bourbonfat. aromer av karamell, fudge, vanilj, ek och bourbon. smak av torkade frukter, dadlar, honung och vanilj. 189kr

38. lost abbey ”devotion” belgian ale 6,25%
I priory har dedikerade munkar bryggt öl I över 150år. De lever ett enkelt liv, de ber och de brygger. De lever ett mycket
intressant liv som många inte skulle klara av. I närheten växer det under somrarna gröna kottar mot skyn. Många munkar
älskar denna humle. Lost abbey hade inte turen att ligga bredvid ett humlefält. Därför är denna öl det enda de kan göra för
att fira deras abbey bröder och deras hängivenhet. 223kr
39. gouden carolus ”tripel” 9%
klassisk tripel bryggd enligt traditionella metoder. fruktiga
aromer med söt malt. lätt maltsmak med mörk frukt som
skiner igenom. 251kr
40. gouden carolus ”classic” 8,5% strong ale
rik och fyllig strong ale. aromer av malt, mörka frukter,
karamell, plommon, russin. välbalanserad mellan sötma och
beska. 249kr
41. lost abbey ”red puppy ale” 5,0%
mörkbrun nästan lila till färgen. mogen doft av trä, kryddor,
och mörka bär. syrlig munkänsla med tydliga inslag av bär.
289kr
42. rochefort ”6” belgian stong ale 7,5%
Ta er in i trappistklosternas lugna värld av fylliga aromatiska
och kryddiga öl som är bryggd med tålamod och kontemplation. Trappisten måste kokas och jäsas 2-4 gånger med varje
klosters hemliga jäststam. 97kr
43. rochefort ”8” belgian strong ale 9,2%
Se oven för information. Rochefort 8 har en komplex, kryddig
doft med inslag av pomerans, dadlar, apelsinblommor, ljus
sirap och hallon. 107kr
44. rochefort ”10” quadrupel 11,3%
Se ovan för information. Rochefort 10 har en smak av nyanserad, maltig smak med sötma, inslag av kryddor, mörk choklad,
torkad frukt och farin. 127kr
45. lagunitas ”sucks” 8,0%
doft av malt, tropiska inslag och citrus. blommiga och fruktiga smaktoner balanseras med en bra beska. fyllig och rund.
104kr

Brown/Amber/Red ale
46. jacobsen ”naked christmas ale” 7,5%
lätt söt ale med toner av russin, farinsocker, torkad frukt
och lätta jästtoner. 250kr

47. weihenstephaner ”hefeweissbier” dunkel 5,3%
söt fruktighet med toner av mogna bananer i harmoni med rostad malt och lätt karamell. 97kr
48. Nya Carnegie ”Amber” amber ale 4,8%
En härligt karamellig och fruktig amber ale. Bryggd med maris
otter pale ale malt, crystalmalt, ambermalt och melanoidinmalt. 80kr
49. new belgium ”fat tire” 5,2%
balanserad amber ale. inslag av bröd, rostad malt, lätt honungssötma. svag humlekaraktär. 89kr
50. northern brewers ”ruby” 6,2%
en krämigt fyllig ale bryggd tillsammans med kråkbär. 89kr
51. beer studio ”four” wee heavy 9,7%
den fjärde upplagan av beerstudios jubileumsöl. denna gång
en riktig maltbomb till wee heavy ale. 138kr
52. brooklyn ”Brown ale” 5,6%
en maltig och lätt humlig brown ale med toner av choklad,
torkadfrukt, nötter och karamell. 79kr
53. westerbottens bryggeri ”röbäck” 5,5%
en red ale med maltiga toner, inslag av torkad frukt, rågbröd
och kaffe. 83kr
54. loch lomond ”stramash” 4,2%
mörk likt en porter, humlig som en ipa. denna bryggd är en
komplex black ipa. humlad med amarillo & cascade för en lång
bitter eftersmak med inslag av grapefrukt och en spark av
kakao och choklad. 112kr
55. kelburn ”ca’ canny” 5,2%
en djupröd/brun ale med aromer av kaffe och mörka frukter.
lätt besk avslutning med toner av choklad och kaffe. 112kr
56. brewdog ”5 am saint” 5,0%
maltig doft med inslag av knäck. lätt friskhet tack vare humlen. inslag av mörka bär, lakritsrot och honung. 89kr

Pa/ Ipa/Apa/ Bipa/Dipa/ Vipa

57. mikkeller ”Mastodon mother punisher” 6,6%
funky doft med inslag av citrustoner och humle. syrlig touch
med toner av citrongräs och lätta tropiska inslag. 116kr

58. mikkeller ”peter, pale & mary” american pale ale 4,6%
(glutenfri)
Ännu en glutenfri öl från danmark med lite mer karaktär.
Denna är som en blommigsommardag. En öl med lätt blommigton, omogen frukt och avslutas med en örtig beska. 87kr
59. dugges ”all the way” 4,2%
aromer av stenfrukter, mango och tropikerna. lätt beska med
toner av grapefrukt och citronskal. 79kr
60. stockholm brewing co. ”hop hound” 4,7%
humlearomatisk american pale ale med inslag av ananas, mango, clementine, honung och örter. från södermalms enda
bryggeri. 90kr
61. sweetwater ”420 extra pale ale” 5,7%
en west coast style pale ale. riklig dos av amerikansk humle
och ett krispigt avslut. 84kr
62. poppels ”Nya världens ipa” 6,5%
en ipa humlad med galaxy och summerhumle från australien
vilket resulterar i en öl med tropiskhumlekaraktär. 85kr
62,1. harpoon ”take 5” 4,3%
session ipa med toner av granskott och aromatisk humle. lätt
kropp med lagom beska. 99kr
62,2. dugges ”fresh” 7,0%
den fräschaste ipan på marknaden. dugges har laborerat
länge och väl och efter 17 olika varianter har de kommit fram
till denna. 99kr
63. bryggverket ”lengräddad” neipa
ännu ett samarbete mellan bryggverket och uppsala från
stöcksjö respektive uppsala. tänk er mangojuice med öl. 93kr
64. lagunitas ”maximus” 8,2%
kraftig ipa från det välkända lagunitas. doft av citrus och
tallkåda. alkoholsmaken kommer fram men tränger inte på.
mer besk och ”skogig” än fruktig och fräsch. 105kr
65. karl strauss ”aurora hoppyalis” 7,0%
en humlebomb från san diego, här hittar vi simcoe, mosaic,
amarillo och citra humle. robust smak med inslag av tropiska
frukter, tall och citrusfrukter. 105kr
66. karl strauss ”mosaic” Session ipa 5,5%
en sprudlande grapefrukt aromatisk session ipa från det välkända san diego baserade bryggeriet karl strauss. 91kr

67. omnipollo ”sista aka flyktsoda” 7,1%
doft av anans, mango och vanilj. inslag av gräsig humle.
lätt beska balanseras med fruktiga inslag och svagt vetetouch. 119kr
68. odd island ”hazie dizzie” 6,2%
new england style ipa som ger en stor fruktighet med ett
grumligt juicigt utseende. friska toner av tropiska inslag och
svag beska. 93kr
69. odd island ”citrauvin” 5,5%
american style ipa med aromatiska inslag av gran, grapefrukt
och citrustoner med en rätt markant beska. 93kr
70. ballast point ”aloha sculpin” 6,0%
FRUKTIG, CITRUS OCH INSLAG AV TALLSKOTT. MJUK MUNKÄNSLA. TONER
AV TROPISKA INSLAG, PASSIONSFRUKT OCH MANGO. 99kr
70,1. harpoon ”hoppy adventure” 7,8%
en dubbelipa med generös dos av citrus och tropiska aromer.
lätt disigt gyllene till färgen. lätt sötma från malten med en
krispigt humlig avslutning. 120kr
71. beer studio ”equalizer” ipa 6,5%
en humlearomatisk öl med tydlig beska och låg sötma. inslag
av tropiska frukter, citrusskal, ljust bröd och tallbar. 89kr
72. Nya Carnegie ”100W” ipa 7,2%
En frisk ljus ipa med toner av citron och grapefrukt. En lätt
malt sötma tillsammans med en bärighet och avslutas sedan
med en trevlig beska. 82kr
73. captain lawrence/sigtuna ”hops ’n sap”
doft av persika, passionsfrukt. munnen fylls av härliga frukter och rikligt med persika. en lätt syrlighet balanseras med
en lång och fin beska. 165kr
74. stone ”go-to” session ipa 4,5%
en ipa med lägre alkoholhalt, bra bäska med toner av citrusfrukter, gran och tall. 77kr
75. stone ”ipa” ipa 6,9%
En ipa med mycket citrustoner och kraftig humlearom som balanseras med en perfekt mängd malt. En typisk amerikansk ipa.
Du blir inte besviken. 82kr

76. stone ”ruination 2.0” double ipa 8,5%
Uppdateringen av den tidigare ”ruination” för att få en mer balanserad dipa. Torrhumlad för att höja aromen av citrus och
tropiskfrukt. Citra, centennial och simcoe är några humlesorter som tillsammans gjort denna öl till en succé. Drick. 91kr
78. brooklyn ”naranjito” 4,5%
från våra vänner på andra sidan atlanten. en ipa där man
dumpat apelsinskal i bryggden. detta ger ölen en lagom beska
med stor fruktighet och ett snabbt, torrt och lätt bittert
avslut. 81kr
79. bryggverket ”41337” 4,9%
smörig grapefruktig arom, smaker av tropiska frukter blandat med subtila gräs och jordaromer. 81kr
80. beer studio ”monkey mountain” 5,0%
humlearomatisk ipa från ett av de lokala bryggerierna. inslag
av tropiska frukter med lagom beska. 87kr
81. bryggverket ”dubbelpipa” 9,5%
kraftfull ipa med stor och tydlig beska. toner av vörtbröd,
torkade aprikoser och knäck. 93kr
82. odd island ”rye-rye” 6,8%
En råg ipa med lätt maltsötma, frukt, tall och örter. 93kr
83. omnipollo ”fatamorgana” 8%
en dubbel ipa bryggd med både havre och vete. torrhumlad två
gånger för bäst effekt och direkt buteljerad efter jäsningen
för att inte tappa någonting. tropiska inslag med stram beska.
121kr
84. garage project ”garagista” 5,8%
”sommarfrisk” ipa med inslag av tropiska frukter och citrus.
113kr
85. boulevard ”single wide” ipa 5,7%
ipa med toner av torkade frukter, tropiska inslag. besk
avslutning. 85kr
86. baird brewing ”teikoku” 6%
bubblande humlekaraktär balanserad med en stark ryggrad
från malten. korsning av en engelsk och amerikansk stil på ipa.
83kr
87. st eriks ”elderflower” 6,5%
en fyllig smak av fläder möts av en svag beska och inslag av
citrus. lätt sötma från malten. 85kr

88. stockholm brewing co. ”India pale ale” 6%
fruktig nyanserad smak med inslag av passionsfrukt, ljust
bröd, aprikos, örter och grapefrukt. 97kr
89. mikkeller ”green gold” 7%
kraftig maltkropp med tydlig beska. lättare fruktiga inslag
kommer också fram. 118kr

Veteöl

91. westerbottens bryggeri ”vithatten” 5%
EN LJUS OFILTERAD VETEÖL BRYGGD MED 40% VETE OCH 60% KORN.
EN FRISK VETE ÖL MED CITRUSTONER OCH EN VISS SYRA. 89KR
92. weihenstephaner ”vitus” 7,7%
blommig doft med inslag av banan. bra balans mellan toner av
citrus och skumbanan. len munkänsla. 112kr
93. ayinger ”bräuweisse” 5,1%
dofter citron, koriander och peppar. smakinslag av citron,
banan, koriander, persika och vete. ren och krispig veteöl.
83kr
94. weihenstephaner ”kristallweissbier” 5,4%
en väldigt krispig veteöl som sköljer ljuvligt i strupen. inslag
gräs, hö, skumbanan och blommor. 89kr

Lambic/Sour ale/Gueuze

95. liefmans ”goudenband” 8%
maltig, kryddig och estrig arom. torr och komplex smak med
inslag av karamell, nötter och russin. ölet mognar i källare
4-8 månader och blandas med yngre tappningar för att få rätt
smak. 94kr
96. timmermans oude gueuze 5,5%
en riktigt syrlig, torr och stram gueuze. inslag av omogna
frukter och bär, syrliga äpplen och stall. 399kr
97. de cam ”oude gueuze” 6,5%
tydlig fatkaraktär. balanserad mellan sötma och syra. lätt
bitter. 419kr
98. cantillon ”100% bio gueuze” 5,0%
en blandning av 1-årig, 2-årig och 3-årig lambic för att skapa
harmoni och en sekundärjäsning i flaskan. inslag av gröna
äpplen, päron och vindruvor. fräsch och krispig. 450kr

99. lindemans ”cuvee rene” geuze 5,5%
fantastisk öl som liknar champagne. elegant, syrlig, fruktig.
torr smak med tanninliknande munkänsla. 129kr
100. lindemans ”apple Lambic” 3,5%
en spontanjäst lambic med tillsatt äppeljuice. syrligt söt öl
med rikliga äppeltoner. 75kr
101. alvinne/insight brew ”sour’ire de mortagne” 11%
sur fatlagrad kvadrupel med rökta persikor. riktigt intressant 309kr
102. new belgium ”la folie” sour brown 7%
lagrad till perfektion i stora ektunnor. skarp, sur, fylld med
gröna äpplen, körsbär och plommon. 262kr
103. new belgium ”FRENCH OAK SAISON” 7,5%
EN FRANSK-INSPIRERAD SAISION BLANDAD MED EN FOEDERLAGRAD
GOLDEN SOUR ALE. EN ÖL MED TONER AV CITRUS, PERSIKA, EKFAT OCH
LÄTT VINÖSIG. 193KR
104. KERKOM ”REUSS” SOUR ALE 6,5%
en ÖVERJÄST ALE BLANDAD MED EN LAGRAD LAMBIC SOM FÅR JÄSA
MER PÅ FLASKA. 243KR
105. alvinne/hair of the dog ”fred meets freddy” 8%
en cuvée av en american strong ale och en flamländsk suröl
med hallon. spännande resultat. 247kr
106. vicaris ”tripel geuze” 7%
en blend av vicaris tripel och boon geuze. resultatet är en
söt-syrlig öl med toner av äpple och aprikos. 229kr
107. HANSSENS ”OUDBEITJE” 6%
en LAMBIC SOM FÅTT LIGGA OCH VILA MED FÄRKSA JORDGUBBAR. 199kr
109. tempel ”monstrosity” 4,9%
sour sessionipa, humlad med chinook och mosaic som ger en
lätt grapefruktig karaktär med gräsiga inslag. 101kr
85.

Pilsner/Lager barley wine
110. stockholm brewing co. ”Lager” 5%
lager som går i tjeckiska fotspår, jäst på låg temperatur och
sedan kallagrad. 89kr
111. beer studio ”loop” session lager 4,7%
ljus session lager som blivit behandlad med zest från lime.
lätt sylig limesmak med tydlig humlekaraktär. 83kr

112. westerbottens bryggeri ”malgomaj” pilsner 5%
Malgomaj är döpt efter sjön i vilhelmina och är en härlig
och smakrik pilsner som förvarar mycket smaker under sitt
tjocka täcke av skum. Denna öl skall serveras lika kall som
sjön själv är alltså ”iskall”. 83kr
113. u&me ”björkölen” 4,8%
umeå, björkarnas stad behöver såklart en öl för att hylla
detta. låt mig presentera ”björkölen” bryggd med björksav
och björklöv. 89kr
114. willow’s crest ”wuk wuk” 4,7%
bryggd hos sigtuna brygghus, skapad 2017 av hakspick brewery
endast pilsnermalt är använd för en krispig och klar karaktär, noga utvald ädelhumle har använts för en fruktig och
lätt blommig humlearom. 79kr
115. mikkeller ”american dream” 4,6%
en torrhumlad trevlig lager som även är fri från gluten. 81kr
116. bryggverket ”janne shuffle” inda pale lager 5,1%
Janne som är en fräsch och fruktig öl med mängder av simcoehumle och shuffle av tysk och tjeckiskjäst. 83kr
117. aecht ”rauchbier” rököl 5,1%
tydligt rökta toner blandas med en lätt karamell sötma.
gammal ölstil som lätt blir bortglömd. spännande att matcha
till mat. 91kr
118. stillwater artisanal ”classique” 4,5%
post-prohibition stil. majs, ris och pilsner malt. en riklig dos
amerikansk humle. lätta toner av grapefrukt. lagom balanserad lager. 86kr
119. beer studio ”replay” 4,5%
sprillans ny lager från det lokala bryggeriet Beer studio.
85kr
120. carlsberg ”export” lager 5%
ölen har funnits sedan 1847 och de har sen dess använt sig av
ren jäst som för att ölen ger en doft av bröd, halm och
honung. friska smaker med en ren avslutning och en stram
bitterhet. 65kr
121. eriksberg lager 5,3%
ölet kommer i grunden från göteborg och fått sitt namn efter eriksbergs bryggeri som låg vid lissebergs södra ingång.
bryggeriet köptes sedan upp av pripps. ägs numera av carlsberg sverige. ölen har en smak med inslag av aprikos, honung

och ljust bröd. 76kr

barley wine

122. beer studio ”one 2015” barley wine 10,2%
bryggd för att fira bryggeriets 1-årsdag. toner av russin,
malt, koda och lätt vinösig. 115kr
123. Coronado ”scallywag” barley wine 11,4%
barley wine som är lagrad på brandy-fat.
söt karamelliknande doft, toner av körsbär, äppelpaj, ek.
185kr

cider
124. angry orchard 5%
en cider från usa tillverkad enligt den brittiska skolan. torr
och fruktig. 78kr
125. fejö cider 5%
sa tillverkaen dansk cider som tillverkas enligt den franska
cidertillverkningen. en normanide cider från danmark. 98kr

alkoholfritt
126. Beer studio ”pop art”
läskande läsk från ölbryggeriet på teg. smak av lime & humle
respektive arktiska blåbär. 39kr
127. eriksberg ”hovmästarlager” 0,5%
en mörkare lager med lagom beska som fungerar utmärkt till
mat.
47kr
128. mikkeller ”ambler” 0,3%
en red ale från danska bryggeriet mikkeller. maltiga toner
med inslag av kaffe och karamell. 69kr
129. mikkeller ”drinkin’ in the sun” 0,3
alkoholfri öl som drar mer åt ipa-håller. lätt beska med inslag av citrus och fruktighet. 69kr
130. weihenstephaner ”alkoholfrei” 0,5%
en tysk alkoholfri veteöl. 65kr
131. sigtuna ”Napa” 0,5%
en alkoholfri pale ale, rikliga humletoner och balanserad
smak. 69k

odd bottle list
omnipollo ”hilma” ipa 6,5% 132 kr
harpoon ”hoppy adventure” ipa 7,8% 120 kr
northern brewers ”ipa med kvanne” 5,9% 89 kr
mikkeller ”10 yr anniversary” new england ipa 6,7% 114 kr
wylam ”hickey the rake” ipa 4,2% 88 kr
speakeasy ”double daddy” ipa 8,5% 98 kr
brewdog ”punk ipa” 5,6% 82 kr
la trappe ”quadrupel” 10,0% 108 kr
brouwerij bosteels ”tripel karmeliet” abbey tripel 8,4% 106 kr
bevog ”baja” oatmeal stout 5,8% 85 kr
de dolle ”arabier” belgian strong ale 8,0% 109 kr
bryggverket/tempel ”surpene” sour ipa 5,7% 89 kr
stillwater artisinal ”big bunny” stout 9,0% 93 kr
Tiny rebel ”fubar” golden ale 4,4% 86 kr
sigtuna ”organic lager” lager 5,1% 71 kr
u&me ”bränd ipa” ipa 6,7% 75 kr
U&me ”2014” ipa 5,2% 68 kr
garage project ”death from above” ipa 7,5% 121 kr
Kallholmen ”levande lager” lager 4,7% 68 kr
bear republic ”pace car racer” ipa 4,0% 84 kr
toccalmato ”zona cerina” ipa 6,6% 89 kr

