
LAATUOLUTTA  

POHJOIS-KARJALASTA 

 

Valo on raikas vehnä-
olut.  Valo on ilmiö. 

 Alk 4,5 til-%.  

Äkäsen eukon hieno 

lagerolut on miedos-

ti humaloitu vaalea 

lager. Amerikkalai-

nen humala yhdistyy 

perinteiseen euroop-

palaiseen humalaan. 

Alk 4,1 til-%. 

Taiga North Carelian 

Porter pantu taiga-

metsien keskellä. 

Hieman makea, tum-

manruskea ja peh-

meänmakuinen por-

ter, josta on tullut 

monien kestosuosik-

ki. Alk 6,6 til-%. 

Heili on runsasaro-

minen vehnäolut. 

Alk 6,6 til-%. 

BEST GERMAN 
WHEAT BEER  

2019 

Inkeri inkiväärivehnä-

olut. Honkavuoren 

palkittu vehnäolut 

Valo kohtasi inkiväärin 

ja näin syntyi Inkeri, 

inkiväärivehnäolut. 

Inkeri on parhaimmil-

laan nautittuna huur-

teisen kylmänä. Alk 

4,5 til-%. 

Pesä Premium luomu-

lager kunnioittaa puh-

dasta ympäristöä ja 

antaa kuluttajalle 

mahdollisuuden valita 

tuote, jonka raaka-

aineet on viljelty luon-

nonmukaisella tavalla. 

Alk 5,3 til-%. 

Double Doc Emeritus 

Carelian strong ale. 

Brittiläisten vahvojen 

oluiden innoittamana 

kehittelimme Double 

Doc –sarjaan uutuu-

den, joka sopii kylmien 

iltojen iloksi nautitta-

vaksi takkatulen äärel-

lä. Alk. 8,5 til-% 

IPA 347 kunnioittaa 

Kolin luonnon jyl-

hyyttä. Maltilla hu-

maloitu session-IPA. 

IPA 347 on kuin 

Koli, se jättää voi-

makkaan jälkimaun. 

Alk 4,5 til-%. 

Yö on tumma oat-

meal stout, jonka 

valmistuksessa käy-

tetään maltaiden 

lisäksi myös ohra- ja 

kaurahiutaleita. 

Pehmeä ja miel-

lyttävän paahtei-

nen. Alk 4,5 til-%. 

Tomppa inkivääri-

vehnäolut on olut, 

joka sopii inkiväärin 

ystäville. Valmistuk-

sessa käytetty run-

saasti tuoretta inki-

vääriä, mikä tuoksuu 

ja maistuu loppu-

tuotteessa. Alk 5,2 

til-%. 

Kapteeni Honka-

vuori American la-

ger ei ole koodinimi 

vaan aito Pohjois-

Karjalassa valmis-

tettu lagerolut. Se 

on kehitetty turvau-

tuen puhtaaseen 

järkeen ja ilman 

yliluonnollisia voi-

mia. Alk 5,3 til-%. 

Honkavuoren Taiga 

vahva porter on 

kuin pohjoinen luon-

nonmetsä - vahva ja 

ainutlaatuinen. Peh-

meä ja maltilla hu-

maloitu porter. 

Maistuu ja tuo tun-

nelmaa. Alk 8,0 til-

2/2019 

Honkavuoren useaan kertaan palkitut vehnäoluet 

SUOMEN PARAS  
VEHNÄOLUT  

2017 

Carelian Blonde on tasapai-

noinen, vaalea Belgian blon-

de ale muistuttaen maku-

maailmaltaan vahvempia 

belgiserkkujaan. Alk 5,5 til-%.  
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