Joki kuljettaa nautiskelijansa
raikkaaseen pale ale maailmaan. Joki on vaalea
täysmallasolut, viiden eri maltaan sekoitus. Suosittelemme
Joki pale alea nautittavaksi
sopivasti viilennettynä ja lasista. Alk 4,5 til-%.

Valo on
raikas ja
runsasarominen vehSUOMEN
näolut.
PARAS
Sopii nautittavaksi
VEHNÄjanonsamOLUT
muttajana
syksystä kesään. Valo on
ilmiö. Alk 4,5 til-%.

IPA 347
kunnioittaa Kolin luonnon jylhyyttä. IPA 347 on
kuin Koli, se jättää voimakkaan jälkimaun. Suomi Finland 100 –
tuotetunnus etiketissä.

Heili on erittäin runsasarominen vehnäolut. Suosittelemme vehnäoluen nauttimista
kylmänä ja mieluiten hyvässä
seurassa. Olutpullon pohjalle
kertynyt saos kannattaa myös
kaataa lasiin antamaan lisämakua. Alk 6,6 til-%.

Peikko on noussut luolastaan. Sen tanssi on
aistikas elämys, jossa
tahtia antavat amerikkalaiset ja eurooppalaiset
humalat. Peikko Carelian
pale ale on tummanpunaruskea täysmallasolut.
Alk 4,5 til-%.

Tupla-IPA 694 on voimakkaasti katkerohumaloitu
olut. Oluen valmistuksessa
on käytetty lähes kaksi kertaa enemmän maltaita ja
humalaa kuin sen kevyemmässä tuotesisaressa IPA
347:ssa. Voimakas ja tasapainoinen makuelämys. Alk
7,7 til-%.

Taiga North Carelian Porterista on pantu taigametsien
keskellä. Pohjoinen havumetsävyöhyke eli taiga on maailman suurin metsäalue. Sen
lajistoa ja maisemia ovat
muovanneet toistuvat metsäpalot. Paahteista aromia löytyy myös Taigasta. Hieman
makea, tummanruskea ja
pehmeänmakuinen porter.
Alk 6,6 til-%.

Pesä luomulager tarjoaa
kuluttajalle mahdollisuuden valita pienpanimotuote, jonka raaka-aineet
on viljelty luonnonmukaisella tavalla. Pesä on
miellyttävästi humaloitu
punertava täysmallaslager. Alk 4,5 til-%

Äkäsen eukon hieno lagerolut on vaalea ja kauniisti
kuohuava täysmallasolut.
Oluessa on yhdistelty Amerikan mantereen humalaa
perinteiseen eurooppalaiseen lageroluen humalaprofiiliin. Miedosti huma-

Double Doc dobbelbockin
makua luonnehtivat runsaus
sekä maltaisuus ja aromimaailmaa kuvaa hedelmäisyys.
Väriltään Double Doc on juhlavan punaruskea. Sopii nautittavaksi sellaisenaan tai runsaiden juhlapöydän antimien

Kukkahattu on mesiangervolla maustettu kausiolut. Se on parhaimmillaan nautittuna viileänä
kukkaisluonteen korostuessa hieman lämmetessä.
Kukkahatussa voi aistia
mesiangervoniityn hunajaista, vaniljaan taittuvaa

Yö on tumma oatmeal
stout, jonka valmistuksessa
käytetään maltaiden lisäksi
myös ohra- ja kaurahiutaleita. Honkavuoren Yö Oatmeal Stout sopii erityisen
hyvin seurustelu- tai ruokajuomaksi kaikkina vuoden-

kera. Alk 7,3 til-%.

Alk 4,5 til-%.

loitu. Alk 4,1 til-%.

aikoina. Alk 4,5 til-%.

tuoksua. Alk 4,2 til-%.

panimo@honkavuori.fi | tel. +358 50 596 2072
Panimo Honkavuori Oy | Helinintie 2, 80130 Joensuu; North Carelia, Finland | VAT: FI27092507
www.honkavuori.fi |facebook.com/panimohonkavuori

