
IPA 347 kunni-

oittaa Kolin luon-

non jylhyyttä. IPA 

347 on kuin Koli, 

se jättää voimak-

kaan jälkimaun. 

IPA347 on saanut 

oikeuden käyttää 

Suomi Finland 100 

–tunnusta etike-

tissä. Alk 4,5 til-%. 

Joki kuljettaa nautiskelijansa he-

delmäiseen ja raikkaaseen pale 

ale -maailmaan. Joki on vaalea 

täysmallasolut, viiden eri maltaan 

sekoitus. Suosittelemme Joki pale 

alea nautittavaksi sopivasti viilen-

nettynä ja lasista. Alk 4,5 til-%.  

Heili on erittäin runsasarominen 

vehnäolut. Suosittelemme vehnä-

oluen nauttimista kylmänä ja 

mieluiten hyvässä seurassa. Olut-

pullon pohjalle kertynyt saos kan-

nattaa myös kaataa lasiin anta-

maan lisämakua. Alk 6,6 til-%. 

Pohjoinen havumetsävyöhyke eli 

taiga on maailman suurin metsä-

alue. Sen lajistoa ja maisemia 

ovat muovanneet toistuvat met-

säpalot. Paahteista aromia löytyy 

myös Taiga North Carelian Porte-

rista, joka on pantu taigametsien 

keskellä. Taiga on makeahko, 

tummanruskea ja pehmeänma-

kuinen porter. Alk 6,6 til-%. 

Double Doc dobbelbock on täys-

mallasolut ja sen makua luonneh-

tivat runsaus sekä maltaisuus ja 

aromimaailmaa kuvaa hedelmäi-

syys. Väriltään Double Doc on 

juhlavan punaruskea. Sopii nau-

tittavaksi sellaisenaan tai runsai-

den juhlapöydän antimien kera. 

Alk 7,3 til-%. 
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Äkäsen eukon hieno lagerolut 

on vaalea ja kauniisti kuohuava 

täysmallasolut. Oluessa on yh-

distelty Amerikan mantereen 

humalaa perinteiseen euroop-

palaiseen lageroluen humala-

profiiliin. Miedosti humaloitu. 

Alk 4,1 til-%. 

Yö on tumma oatmeal stout, 

jonka valmistuksessa käytetään 

maltaiden lisäksi myös ohra- ja 

kaurahiutaleita, jotka tukevat 

oluen runsasta makua. Honka-

vuoren Yö Oatmeal Stout sopii 

erityisen hyvin seurustelu- tai 

ruokajuomaksi kaikkina vuo-

denaikoina. Alk 4,5 til-%. 

Pesä luomulager tarjoaa 

kuluttajalle mahdollisuu-

den valita pienpanimo-

tuote, jonka raaka-aineet 

on viljelty luonnonmukai-

sella tavalla. Pesä on 

miellyttävästi humaloitu 

punertava täysmallasla-

ger. Alk 4,5 til-%. 

Valo on raikas ja 

runsasarominen 

vehnäolut.  Valo 

sopii nautittavak-

si sellaisenaan 

janonsammutta-

jana syksystä 

kesään. Valo on 

ilmiö. Alk 4,5 til-

%.  

Kukkahattu on mesianger-

volla maustettu kausiolut. 

Se on parhaimmillaan nau-

tittuna viileänä, joskin sen 

kukkaisluonne korostuu 

oluen hieman lämmetessä. 

Kukkahatussa voi aistia 

kesäisen mesiangervoniityn 

hunajaista, vaniljaan taittu-

vaa tuoksua. Alk 4,2 til-%. 
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