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OUR REGULAR DRAUGHTS
Vi har lagt ner stor omsorg på att välja våra fasta fatprodukter.
Samtliga av dessa öl och bryggerier är sådana som vi har en
personlig relation till. De tar aldrig till billiga genvägar
och har ett kvalitetstänk som passar oss.
Vi vet var ölen är bryggd, vem som har bryggt den och i de flesta
fall så känner vi bryggarna personligen.

Det är viktigt för oss!

Erdinger Weissbier
Erdinger Privatbrauerei

50cl

Germany

84kr

5,0%

Privatbrygd enligt tyska renhetslagarna sedan 1886. En fatjäst veteöl som är frisk och fruktig.
Passar utmärkt till fisk och musslor.

Everyday IPA

Oppigårds Bryggeri

40cl

Sweden

72kr

4,6%

Äntligen en fast Oppigårdsöl. Lätt men smakrik och med den rätta humlearomen.
En hinkaröl som passar bra till lite hetare mat men även til barhänget.

Noir de Dottignies
Brasserie de Ranke

33cl

Belgium

94kr

9,0%

Våra vänner Nino och Guido driver ett av Belgiens bästa bryggerier. Hela sex sorters malt samt Saaz
och Challengerhumle gör denna öl väldigt komplex men samtidigt välbalanserad och lättdrucken.

Saison Dupont
Brasserie Dupont

33cl

Belgium

79kr

6,2%

Det vackra gårdsbryggeriet i Hainaut gör facit på denna gamla ölstil.
Husets egna jäst bidrar till komplexiten och trots den höga beskan är det en mycket bra matöl.

SödermalmsPilsner
NILS OSCAR Brygeri

50cl

Sweden

84kr

5,0%

Denna Dekoktionsmäskade pilsner i Sydeuropeisk stil togs fram till vårt 20-årsjubileum.
Resultatet blev så bra så vi a om mer. Maltig kropp med saazhumle gör den perfekt till husmanskos

Skebo Drickar-Stout
Skebo bruksbryggeri

Pint

Sweden

84kr

4,2%

Våra vänner på ”Skebo” har kokat ihop denna fantastiska och torra drickarstout åt oss.
Den behagliga alkoholhalten gör att du kan dricka ett gäng och fortfarande må bra dagen efter.

Vienna Amber
CAP Brewery

50cl

Sweden

82kr

5,1%

Mörkt bärnstensfärgad och maltig med toner av nöt och torkad frukt. Även en lätt och kärvt rostad
ton. Vi har tagit fram den som ett matöl. men, den är vansinnigt god att bara dricka också.
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