ÖLLISTA
Stout & porter
1. bryggverket ”kaakao kaakao” 9,1%
en krämig stout fullproppad med kakao och kaffebönor.
inslag av kaffe, russin och kakao. 93kr
2. coronado ”blue bridge” imperial stout 8%
imperial stout med tydliga toner av kaffe, fudge och choklad.
lätt rostad kropp och bahaglig munkänsla. 243kr
2,1. samuel smith ”organic chocolate stout” 5,0%
en rätt lättsam choklad-mjölkig stout med inslag av sirap, söt
kakao och brunt socker. 81kr
3. Guinnes/timmermans ”lambic stout” 6,0%
en blend av guinnes west indies porter, guinnes special export
och timmermans oude kriek. tillsammans skapar detta en unik
blend med toner av choklad, rostad malt, körsbär och ekfat.
460kr
4. Mikkeller ”beer geek, flat white” 7,5%
en stout från mikkellers speciella serie som kallar ”beer
geek”. här en stout bryggd med havre, kaffe och laktos.
tydliga kaffetoner, karamell, vanilj och svarta vinbär. fyllig
kropp. 159kr
5. prearis marius ”olga” imperial stout 10,5%
lagrad i armagnac fat i 18 månader. aldrig tidigare har det
läckt ut från detta fat. belgoklubben har följt dens resa och
nu är den äntligen här. 499kr
6. evil twin ”christmas eve at a new york city hotel room” 10%
högoktanig imperial stout som ger mycket intryck. läder,
lakrits, kakao och bränt socker dominerar helt klart.
i undertonerna finns inslag av mörka bär, melass och
granskott. 122kr
7. bryggande holländaren ”empirical stout” 6,8%
rik smak med inslag av choklad, espresso och pumpernickel.
mjuk munkänsla med lätt rökig touch. 79kr

8. brasserie minne, ”kelgrisen” 10%
lagrad i whiskyfat i minst 6 månader.
brasserie minne, tidigare brasserie bastogne. vet vi kan det
här med att brygga riktigt välgjord öl. detta är minst sagt det.
499.
10. 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
11. Lagunitas ”imperial stout” 9,9%
En stout med toner av kaffe, läder och lakris. 259kr
12. de molen ”verdeel & heers” 9,8
en imperial med brett. den har toner av choklad,
torkad frukt och lätt rökighet. 143kr
12,1. kinn ”prestesonen” 5,7%
aromer av vanilj, rostat kaffe och karamell. smaken går i
liknande spår men här finner vi även en subtil rökig ton.
kaffesmak dominerar helt klart med uppbackning av lite
sötare karamell. 168kr
13. white pony ”sheep doesn’t get sheep” 10%
stor stadig belgisk stout / strong ale med kraftiga toner av
kaffe och choklad. lätta inslag av syrliga röda bär. 299kr
14. to öl ”8 series porter” 8,0%
porter bryggd med 8 olika sorters malt. doft av tjock
chokladmjölk, rätt tydliga humletoner trots sin maltiga
profil. väldigt bra balans mellan sötma och bitterhet. 109kr
15. beer here ”himonussija” 8,0%
rikligt tjock porter med toner av bränt sirap och kaffe, lätt
bitter och torr karaktär med inslag av sötlakrits. 139kr
16. mikkeller ”chipotle porter” 6,6%
som namnet antyder är detta en porter bryggd med chipotle
chili peppers. inslag av kaffe, mörk choklad och örter. lagomt
avvägd med chilimängd. man får en lätt chilihetta i
eftersmaken. 129kr
17. all in ”Hustle” 9,8%
smak och doft av choklad, karamell, rostad malt och nötter.
balanserad, lagom söt. fina aromer. 135kr

18. kinn ”bresjnev” 8%
inslag av rostad malt, kaffe, lakrits och en touch av bitterhet.
234kr
19. oscar blues ”death by coconut” 6,5%
rikliga mängder kokos som blandas med rostade malttoner och
karamellsötma. lite pina colada känsla, fast en öl. 115kr
20. anchor ”coffee porter” 6,7%
mjuk och rund porter. som namnet antyder stora mängder kaffe och inslag av inslag av röda bär. 82kr
20.1 Lervig ”3 Bean Stout” 12%
Bryggd av ett gäng från brasilien på besök i norge. mycket
kaffe, chocklad och mörk torkad frukt. Även bryggd med tonkabönor vilket bidrar med en härlig touch av vanilj. 139kr
21. nort coast ”old rasputin” 9,0%
under 1700-talet bryggde engelska bryggare öl åt den ryska
staten, denna öl är bryggd enligt samma urgamla traditioner.
det är en rik, fullkroppslig och intensivt komplex stout. 122kr
22. evil twin ”love you with my stout” 12%
inslag av choklad, lakrits, kaffe och bränt socker. balanserad
mellan sötma och beska. 135kr
23. 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
24. novabirra ”big mama” 6,2%
bryggd hos jandrain-jandrenouille. doft av kola, choklad och
röda bär. toner av kaffe och choklad. 260kr
24.1 DUGGES ”WE ARE EDINBURGH” 11%
En collab mellan 5 bryggare i äran av ölfestivaler. Bra tryck i
smakerna med vanilj och kakao, en silkeslen kropp och härlig
motorolja rakt igenom. 142kr
25. 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

26. stone ”xocoveza” 8,1%
fullproppad stout med bland annat: laktos, kakao, kaffe, chilli, kanel, vanilj och muskot. komplex stout med mycket olika
smaker som framhävs vid lite högre temperaturer. 99kr

Ale
27. alesmith ”grand cru” 10%
stor och mogen bryggd som balanseras med ”grand cru” elegans. toner av russin, karamelliserade frukter, plommon med
en hint av bitter choklad. blir bara bättre med lite temperatur
315kr
28. leroy watou ”kapittel prior 9”
enligt uppgifter ska detta vara en riktigt välbevarad hemlighet.
en mahognyfärgad hemlis som endast ni som provar kan bedöma. 310kr
29. dubuisson ”bush de nuits” 13.0%
lagrad i bourgogne-fat. doft av mörka frukter, russin, kryddiga toner. fruktigt söt smak med karamell och inslag av vinösa
toner. 320kr
30. gouden carolus ”keizer blue” 11%
varje år bryggs denna öl i en limiterad upplaga. endast med de
finaste råvarorna. med sin unika blandning av råvaror i toppklass och aningen högre alkoholhalt så lagras den väldigt väl
och utvecklas där efter. tydliga toner av rostad malt, karamell och plommon. men ändå mjuk med en fruktig arom. 310kr
31. 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
32. port brewing ”board meeting” 8,5%
smakrik american strong ale med inslag av mjölkchoklad, hårt
rostat kaffe och lätta nötiga toner. 197kr
33. de dolle ”oerbier” 9,0%
distinkta inslag av mogna äpplen, fruktig och sträv. bra balans
med fina toner av belgisk jäst. 590kr
34. de dolle ”oerbier reserva 2015” 13%
en funkig, sour red/brown ale. vinösa toner, körsbär, karamell
och örter. oerhört välbalanserad och mogen. 699kr

35. de dolle ”oerbier reserva 2017” 13%
som sin företrädare fast inte lika mogen och balanserad. här
sticker smakerna iväg lite mer. frukttonerna blir lite vassare
och syran lite skarpare. men oerhört pigg och kaxig öl. 599kr
36. north coast ”old stock 2017” 12%
vintage öl med tydliga kolatoner, torkade frukter. välbalanserad beskriver denna öl bäst. 185kr

Belgian/American Ale/Strong ale
37. 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
38. traquair ”jacobite ale” 8,0%
arom av bränt socker, russin, rött te och honung. i smaken
känner vi igen doften och kan också uppfatta toner av russin,
lätt rökigt och en stillsam alkoholsmak. 109kr
39. duvel moortgat 8,5%
fruktig smak med inslag av honung, vetebröd och citron. 89kr
40. 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
41. het nest ”schuppenaas” 6,5%
kryddig karaktär med tydliga toner av brett. fruktiga inslag
av aprikos med en markerad beska. 310kr
42. den bryggande holländaren ”hibiskus dipa”
en torrhumlad saison som har fått en rejäl dos av hibiskus i
koket. 95kr
43. stillwater artisinal ”tuppence” 7%
tydlig doft av kakao och choklad. lätt kropp med inslag av
brett-jäst. rolig balans mellan ”funk” och de mörkare
inslagen. 299kr
44. den bryggande holländaren ”wild & stout” 9,3%
lagrad i franska ekfat i minst ett år. jäst tillsammans med
brettanomycaes bruxellensis för extra funk. inslag av
vinäger, portvin och choklad. 110kr

45. tilquin/rulles ”rullquin” 7,0%
en blend beståendes av 7/8 delar av Rulles Brune (stout de
gaume) och 1/8 del av en 1årig lambic som har mognat i ekfat
under 8 månader. sekundärjäst i flaskan under 6 månader.
439kr
46. van ekke ”hommelbier” 7,5%
smak och doft av jäst, hö, örter och aprikos. kryddiga inslag
med en diskret beska. 285kr
47. 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.
48. de dolle ”arabier” 8,0%
KRYDDIG OCH ÖRTIG MED KLASSISKA INSLAG AV BELGISK JÄSTKULTUR.
FYLLIG SMAK LIKT AROMEN. 125KR
48,1. de leite ”enfant tripel” 8,2%
rätt klassisk tripel med inslag av apelsinskal, koriander,
örter och skumbanan. 89kr
49. triporteur ”bling bling imperial kling” 8,8%
gyllengul vätska, svag doft av jäst. inslag av tropiska frukter
såsom ananas och mango. 310kr
50. 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
51. val dieu tripel 9,0%
inslag av torkade frukter och tydlig malt. örter och
skumbanan. typisk tripel. 310kr
51,1. st feuillien ”cuve de Noel” 9,0%
doft och smak av marsipan, kola, torkade mörka frukter/bär.
inslag av karamell. 250kr
52. minne ”madame givrée” 10%
från belgoklubbens ekfatsserie.
belgisk barley wine som legat på macvin de jura fat i minst 9
månader. med andra ord kommer det vara funky. 499kr
53. triporteur full moon 10,2%
smak och doft av torkad frukt, karamell, brunt socker samt
honung. 270kr

53,1. lagunitas ”brown shugga” 9,8%
en krallig grabb där beska möter sötma från malten och
blandas fint. inslag av tall, kåda, melass och bränt socker.
98kr
54. coronado ”old scallywag brandy barrel aged” 11,4%
kraftfull barley wine med toner av söt malt, körsbär, äppelpaj, brandy. otroligt komplex med stora smaker. 199kr
55. mikkeller ”big worse” 12%
smak och doft av karamell, malt, mörka torkade frukter,
bränt socker med en lätt citrus touch. 179kr
56. to öl ”my honningskane is bigger than yours” 12,3%
BARLEY WINE SOM ÄR KRYDDAD MED INGEFÄRA, KANEL, KARDEMUMMA
OCH MUSKOTNÖT. FYLLIG ”OLJIG” SMAK. INSLAG AV KARAMELL, HINT AV
CHOKLAD OCH INGEFÄRA MED KARDEMUMMA. SVAGT VINIÖS TON. 165kr
57. 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
58. 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
59. 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

Brown/Amber/Red ale
60. alvinne ”virgin embrace” 13%
från belgoklubbens ekfatsserie.
en aldrig tidigare släppt version av alvinnes quadrupel cuvee
de mortagne som de nu låtit vila i helt nya ekfat i minst
4 månader. 499kr
61. jacobsen ”naked christmas ale” 7,5%
lätt söt ale med toner av russin, farinsocker, torkad frukt
och lätta jästtoner. 250kr

62. alesmith ”wee heavy” 10,0%
stor och kraftig doft av karamell, malt, smörkola och torkad
frukt. aningens torrare i smaken än doften. smaken går dock i
doftens spår med inslag av muscovado, choklad och sherry.
309kr
63. lost abbey ”10 commandments” 10%
En alldeles magisk belgian strong ale från ett alldeles magiskt bryggeri. stora smaker, stora kryddiga toner och en
h’rlig jäst som slår en rakt på tungan. Mums! 285kr
63,1. CIGAR CITY ”CUBANO STYLE ESPRESSO” 5,5%
hÄR BEHÖVER MAN INTE SKÄMMAS FÖR ATT SÄTTA SIG LITE LÄNGRE BAK
I STOLEN OCH NJUTA. ÄLSKAR MAN KAFFE, CHOCKLAD, VANILJ, BRÄNDA TONER OCH VÄRLDSKLASS BROWN ALE SÅ KAN MAN INTE GÅ FEL
HÄR.99kr
64. baird brewing ”red rose amber” 5,4%
en ale som är jäst i en lägre temperatur än vanligt. detta ger
en öl med både inslag av en krispig lager och en robust aletyp. en citrusdriven humlekaraktär finns också. 94kr
65. beer studio ”b-side” 6%
en len brown ale från det lokala bryggeriet med musik som
andra passion. en maltig historia som balanseras fint med sin
humle. 81kr
66. cigar city ”maduro” 5,5%
tack vare den andel havre som återfinns i brygden så blir
munkänslan väldigt len och förlåtande. balanserad brown ale
från ett välkänt bryggeri. 94kr
67. Baird brewing ”angry boy” 6,2%
doft och smak av kola, mörkt socker, malt och med en markerad beska som kan upplevas lätt syrlig. 91kr
67,1. lervig ”hoppy joe” 4,7%
’fräsch fruktig doft med inslag av citrus och syrliga bär.
fruktigt söt smak med en lagom grapefruktig beska. 79kr
68. westerbottens bryggeri ”röbäck” 5,5%
en red ale med maltiga toner, inslag av torkad frukt, rågbröd
och kaffe. 83kr

69. Gordon’s ”Scotch ale” 8%
När du vill drömma dig bort mot det skotska höglandet men
fortfarande sitta kvar i stolen. en ale med doft av nötter och
torkad frukt. en härlig kick av honungssötma och komplexitet
runtom. 110kr

Pa/Ipa/Apa/Bipa/Dipa/Vip
71. NCB ”100W” 6,8%
fräsch och krispig INDIA PALE ALE. CITRUSDRIVEN OCH KRISPIG IPA.
82kr
73. beer studio ”mix tape” 5,6%
en högljud ipa från det musikälskande beer studio. en sammansättning av bryggeriets absoluta favoriter när det
kommer till humle. allt för att få fram rikliga toner av ananas
och grapefrukt. 89kr
75. st. eriks ”elderflower ipa” 5,9%
Man blir nästan chockad bara av att lukta på den här ölen.
fläder överallt! mumma!
85kr
75.1. to öl ”reparasijonsbajer” 5.8%
glutenfri fylliga AMERICAN PALE ALE MED DJUP I SMAKERNA. HÄRLIGT GYLLENE I FÄRGEN OCH EN BALANSERAD BESKA. honung, citrus
och bröd. MYCKET AV ALLT, MEN INTE FÖR MYCKET AV NÅGONTING.
89kr
75,2. brewdog ”vagabond” 4.5%
glutenfri pale ale från våra vänner i söder. härligt fruktig
och enkel i smakerna och en man kan ta tre av. 89kr
77. magic rock ”fantasma” 6,5%
en ipa fri från gluten. fyllig smak med bra humletryck. inslag
av tropiska frukter såsom mango. 96kr
78. LAGUNITS ”MAXIMUS” 8.2%
MAN BEHÖVER EGENTLIGEN INTE SÄGA ALLDELES FÖR MYCKET HÄR.
VÄRLDSKLASS FÖR HUMLEDÅRAR. 105kr
78,1. OMNIPOLLO ”TROPIC LOLLIPOP” DDIIPA 8,8%
HENOK HAR GJORT DET IGEN! HUMLEAROMATISK SÅ DET SKULLE RÄCKA
FÖR 5 ÖL TILL OCH FRUKTSALLAD! TUTTIFRUTTI! 114kr.

79. tempel ”jante ipa” 6,0%
new england pale ale från uppsala. doft av blomster, tropiska
juicer. i smak bekräftas doften med tillägget av lätt syra och
en fruktig avslutning. 95kr
79,1. MIKELLER ”ARE U sHORE?!” 6,0%
HÄRLIGT FRUKTIG OCH GRÄSIG IPA FRÅN MIKELLER. HÖ, TRÄ OCH EN
LÄTT ABSLUTANDE BESKA. 102kr
81. cHOUFFE ”HOUBLON” 9%
dobbelen ipa tripel. nästan saison-lik på näsan med honung
och citrus. smaken är oerhört len för den höga alkoholen
med and bra fruktighet och kropp. 104kr
83. OSCAR BLUES ”PINNER” IPA 4,9%
TROPISKA FRUKTER, CITRUSJUICE, ANANAS OCH KRYDDIG BÄRIGHET
FÖRST OCH FRÄMST. EN HINKABILITET UTANFÖR DENNA VÄRLD INTRYCKT I EN LÄGRE ABV. CRUSHABLE! 84kr
83.1. Mikeller ”tiger baby” 5%
en öl bryggd till tiger babys tredje album ”open windows open
hills”. somrig pale ale med toner av tallbarr och lime. 109kr
83,2. STONE ”GO-TO” SESSION IPA 4,5%
ETT AV VÄRLDENS BÄSTA BRYGGERIER PÅ ATT JOBBA MED JUST HUMLE,
GÖR HÄR NÅGOT VI UPPSKATTAR MED HUMLEN! LÄTTSAM KRYDDIG OCH
HÖG KOLSYRA! SLINKER NÄSTAN NER FÖR LÄTT! 77kr
83,3. VICTORY ”DIRT WOLF” DOUBLE IPA 8,7%
2X TYSK MALT BLANDAT MED EN HUMLEKOMBINATION AV Citra,
Chinook, Simcoe OCH Mosaic. FARLIGT MAGISKT BALANSERAD DIPA
VILKET BETYGEN FÖR DENNA BEVISAR. BALANS I ALLT, FRUKT, CITRUS,
BESKA, SÖTMA OCH JA, ALLT! 110kr
83.4. hof ten ”troebel in paradise” 5,5%
fruktig, syrlig doft som för tankarna mot brustablett. smaken
är frisk och lätt syrlig. kanske inte en ”regelrätt” neipa men
ändå spännande. 89kr
83,5. DE LA SENNE ”ZINNEBIR” 6%
EN BLONDE BELGISK ALE SOM PÅMINNER OM EN IPA. HÄRLIG FRUKT
OCH SPRETIGA SMAKER MED EN TYDLIG TON AV JÄSTEN. LÄTTSAM OCH
ALLVARLIG PÅ SAMMA GÅNG! 81kr
83,6. MIKELLER ”HVAA SÅÅ?!” BELGIAN ALE 6,8%
EN KRYDDIG ÖL MED BÅDE JÄST PÅ NÄSAN OCH I MUNKÄNSLAN! LÄTTSAMMA OCH HÄRLIGA CITRUSTONER OCH TYDLIG MALT. ÄPPLEN, VINDRUVOR, TORKAD FRUKT SAMT LÄTTSAM BRETT. 86kr

84. brooklyn ”naranjito” 4,5%
fräsch och fruktig pale ale som är bryggd tillsammans med
apelsinskal. svag besk eftersmak med tydliga citrustoner.
81kr
86. 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
87. MODERN TIMES ”BLAZING WORLD” HOPPY AMBER 6,8%
EN FAVORIT FÖR ÖLÄLSKARE. MODERN TIMES KALLAR DEN EN HUMLIGARE AMBER ALE. MEN LÅT OSS FÖRTÄLJA ATT BESKAN ÄR ENORMT MED I
DENNA SMAKBOMB. SÅ OERHÖRT MATVÄNLIG. 110kr
88. BOULEVARD ”SINGLE WIDE” IPA 5,7%
SEX VARIATIONER AV HUMLEN MED HÄRLIG KARAMELLMALT I BAKTONEN.
EN PERFEKT IPA SOM NÅGON SOM VILL HA NÅGOT MED MEDIUM KROPP,
MEDIUM BESKA OCH EN TYDLIG FRUKTIGHET I BALANS. 85kr
89. SIGTUNA/CAPTAIN LAWRENCE ”DRY BUT SWEDE” BRUT IPA 5.8%
EN TORR IPA MED TYDLIGA TONER AV TROPISK FRUKT. ANANAS, MANGO
OCH PASSIONSFRUKT STICKER UT DIREKT. KRISPIG OCH SJÄLSRENANDE
90KR
91. bryggverket ”41337” 4,9%
smörig grapefruktig arom, smaker av tropiska frukter blandat med subtila gräs och jordaromer. 81kr
92. stillwater artisinal/other half ”rockstar farmer” 4,5%
farmhouse ipa bryggd med brettanomyces. len, frisk och örtig.
ganska plain och enkel farmhouse. 260kr
93. bryggverket ”dubbelpipa” 9,5%
kraftfull ipa med stor och tydlig beska. toner av vörtbröd,
torkade aprikoser och knäck. 93kr
94. NYA CARNEGIE BRYGGERIET ”HOPPY DAZE” NEIPA 6%
GILLAR DU FRUKT? VI GILLAR FRUKT! OCH VI GILLAR IPA! 89kr
95. BROOKLYN ”DEFENDER” gOLDEN ipa 5,5%
EN GOLDEN IPA SKAPAD FÖR COMIC CON. FRUKTIG OCH LÄTTSAM KROPP
MED EN TYDLIG BESKA. CRUSHABLE! 72kr
96. MAGIC ROCK ”HIGH WIRE GRAPE” APA 5.5%
gRAPEFRUKTVERSION AV BRYGGERIETS HYLLNING TILL WEST COAST
IPAN. HÄRLIGT FRUKTIG BESKA MED GRAPEFRUKT, SEN LITE MER
GRAPEFRUKT. VI KANSKE GLÖMDE ATT NÄMNA GRAPEFRUKT?
92kr

97. BRYGGVERKET ”lengräddad” neipa 6,5%
en lokal neipa gjord av våra goda vänner från bryggverket.
len som namnet säger, fruktig nog för att få era öronsnibbar
att börja vibrer. gott rakt igenom! 93kr
99. bryggverket ”bru team” brut ipa 7.5%
superkrispig torr ipa. humlearomatisk frukt med tropiska toner och en trevlig citrus. 95kr
100. to öl ”garden of eden” tropical ipa 6,4%
en ipa som görs med i stort sätt varenda tropisk frukt du kan
komma på. oerhört läskande och uppskattad. man blir nästan
tårögd. 96kr

Veteöl
102. de glazen toren ”jan de lichte” 7%
belgisk veteöl med svaga citrustoner och inslag av banan.
medelfyllig smak med inslag av vitpeppar & koriander. 260kr
102,1. vedett ”extra white” 4,7%
bryggd av duvel moortgat. inslag av vete, koriander, jäst,
örter och apelsin 79kr
104. weihenstephaner ”kristall” 5,4%
filtrerad veteöl som är riktigt krispig. toner av banan och lite
örter. 89kr
105. weihenstephaner ”weizen bock vitus” 7,7%
lite kraftigare variant av veteöl. lite högre sötma än vad som
kanske anses vara normalt. kryddiga inslag samt jästiga
toner. 112kr
106. avery ”lilikoi kepolo” 5,4%
veteöl med passionsfrukt. syrlig, juicig och fylld med tropisk
flärd. lätt kryddig ”klassisk” veteöl blandas med det
moderna syrliga inslagen. 96kr

Lambic/Sour ale/Gueuze
107. 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

108. tempel ”gehenna” 5,2%
sour ale från uppsala, torrhumlad med nya zeeländsk humle.
doft av sjögräs och citron. syrlig start som snabbt skiftar
till beskt avslut. 95kr
109. tempel ”perdition” 8,3%
syrlig öl med inslag av hallon, även toner av choklad och
lakrits. spännande och nytänkande. 96kr
110. to öl ”sur mouteka” 5,5%
i grunden en sour-mashed pale ale fylld med mjölksyra. detta
har man sedan mixat med en hutlös mängd nya zeeländsk
humle i form av mouteka. resultatet blir en pigg och fräsch
syrlig öl med bra humleklös. 103kr
110,1. prearis ”show me your peach i’ll show you my melon”
syrlig och fruktig med lätta kryddiga toner. 96kr
110,2. mikkeller ”spontan double raspberry” 7,7%
fullproppad med syrliga hallon. stora fruktiga smaker med
bra syra och lätt viniösa toner. 186kr
111. victory brewing ”sour monkey” 9,5%
riktigt syrlig med inslag av grape, röda vinbär och hibiskus.
95kr
112. verhaeghe ”duchess de bourgogne” 6,2%
från den västra delen i flandern kommer denna reddish/
brown ale. detta är en blandning av 8 till 18 månader gamla
ales som sedermera fått mogna i ekfat. resultatet blir en lätt
syrlig öl. inslag av vindruvor och röda bär. 99kr
112,1. omnipollo ”pleroma créme brulée sour” 6,0%
sötsyrlig med inslag av vanilj och hallon. balanserad mellan
syra och sötma på ett attraktivt sätt. syrligt avslut med
mycket röda bär. 102kr
113. captain lawrence ”barrel gold select”
ganska ren och klar med stalliga funkiga toner. inslag av
citrus, gröna vindruvor och äpple. lagom touch av fat. i närhet
av en klassisk geuze. 250kr
114. captain lawrence ”flaming fury” 8%
en amercan sour ale. här har bryggeriet tagit en fatlagrad
golden ale och tillsatt hejdlösa mängder inlagda persikor.
smaken ska vara jordig, fruktig och såklart sur. 250kr

115. alvinne/insight brew ”sour’ire de mortagne” 11%
sur fatlagrad kvadrupel med rökta persikor. riktigt intressant 309kr
116. new belgium ”la folie” sour brown 7%
lagrad till perfektion i stora ektunnor. skarp, sur, fylld med
gröna äpplen, körsbär och plommon. 262kr
117. 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
118. KERKOM ”REUSS” SOUR ALE 6,5%
en ÖVERJÄST ALE BLANDAD MED EN LAGRAD LAMBIC SOM FÅR JÄSA
MER PÅ FLASKA. 243KR
119. 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
120. alvinne ”cuve freddy” 8,0%
inslag av plommon, körsbär, björnbär. vinägersyran
balanseras fint med sötman och. mycket fat, smakar litegrann
som ett sötsyrligt rött vin. 240kr
121. verhaeghe ”duchess de bourgogne” 6,2%
från den västra delen i flandern kommer denna reddish/
brown ale. detta är en blandning av 8 till 18 månader gamla
ales som sedermera fått mogna i ekfat. resultatet blir en lätt
syrlig öl. inslag av vindruvor och röda bär. 299kr
122. dulle teve ”tripel, mad bitch” 10%
inslag av koriander, äpple och säd. kryddig ganska söt smak.
doft av hö och torkade frukter samt belgojäst. 590kr
123. girardin ”faro” 5%
en lite mindre känd variant på lambic. den är nämligen sötad
med t.ex kandis eller bränt socker. förr gjordes sötningen
direkt i glaset för att mildra syran i lambicen. idag är ölen
pastöriserad för att jästen inte ska börja äta sockret och
kicka igång jäsningen igen. 235kr
124. lindemans ”gueuze cuvée rene” 5,5%
välbalanserad syra som för tankarna till champagne. inslag
av stenfrukt, äpplen, citrus och gröna vindruvor. lätt funk.
129kr

125. cantillon ”100% geuze” 5,0%
rolls roycen av geuzes. en riktig juvel bland småstenar.
välbalanserad är bara förnamnet. inslag av äpplen, päron,
gröna vindruvor och stall. 450kr
126. hanssens ”oude gueuze” 6%
mix av diverse åldrade lambics, sedan lagrad minst sex månader i flaska i ölkällaren. välbalanserad gueuze. 179kr
127. 3 fonteinen ”hommage” 4,5%
bryggd med 30% hallon och 5% sura körsbär. bryggd för att
hylla den bortgångne gaston debelder som startade
bryggeriet. full poäng! 499kr
128. boon oude ”mariage parfait” 8%
traditionell gueuze, 100% spontanjäst. sekundärjäst i flaskan. syrligt & uppfriskande. 329kr
129. timmermans ”odue geuze” 5,5%
en pigg och knastertorr geuze med inslag av omogna vinbär,
gröna vindruvor, syrliga gröna äpplen och en touch av gräs.
399kr

Pilsner/Lager barley wine
130. beer studio ”loop” session lager 4,7%
ljus session lager som blivit behandlad med zest från lime.
lätt sylig limesmak med tydlig humlekaraktär. 83kr
131. 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
132. nya carnegie bryggeriet ”luma lager” 5,0%
en modern lager som är torrhumlad, krispig och fräsch. 77kr
133. 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

134. ayinger ”celebrator” 6,7%
doppelbock med inslag av bränt socker, karamell, malt och
mörkt bröd. 89kr
135. 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
136. 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
137. beer studio ”replay” 4,5%
sprillans ny lager från det lokala bryggeriet Beer studio.
85kr
138. 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
140. ERIKSBERG 5.0%
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

cider
144. angry orchard 5%
en cider från usa tillverkad enligt den brittiska skolan. torr
och fruktig. 78kr

alkoholfritt
146. Beer studio ”pop art”
läskande läsk från ölbryggeriet på teg. smak av lime & humle
respektive arktiska blåbär. 39kr

147. eriksberg ”hovmästarlager” 0,5%
en mörkare lager med lagom beska som fungerar utmärkt
till mat. 47kr
148. mikkeller ”ambler” 0,3%
en red ale från danska bryggeriet mikkeller. maltiga toner
med inslag av kaffe och karamell. 69kr
149. mikkeller ”drinkin’ in the sun” 0,3
alkoholfri öl som drar mer åt ipa-håller. lätt beska med inslag av citrus och fruktighet. 69kr
150. weihenstephaner ”alkoholfrei” 0,5%
en tysk alkoholfri veteöl. 65kr

