
IPA 347 

kunni-

oittaa Ko-

lin luon-

non jylhyyttä. IPA 347 on 

kuin Koli, se jättää voi-

makkaan jälkimaun. Suo-

mi Finland 100 –

tuotetunnus etiketissä. 

Alk 4,5 til-%. 

Joki kuljettaa nautiskelijansa 

raikkaaseen pale ale -

maailmaan. Joki on vaalea 

täysmallasolut, viiden eri mal-

taan sekoitus. Suosittelemme 

Joki pale alea nautittavaksi 

sopivasti viilennettynä ja la-

sista. Alk 4,5 til-%.  

Heili on erittäin runsasaromi-

nen vehnäolut. Suosittelem-

me vehnäoluen nauttimista 

kylmänä ja mieluiten hyvässä 

seurassa. Olutpullon pohjalle 

kertynyt saos kannattaa myös 

kaataa lasiin antamaan lisä-

makua. Alk 6,6 til-%. 

Taiga North Carelian Porte-

rista on pantu taigametsien 

keskellä. Pohjoinen havumet-

sävyöhyke eli taiga on maail-

man suurin metsäalue. Sen 

lajistoa ja maisemia ovat 

muovanneet toistuvat metsä-

palot. Paahteista aromia löy-

tyy myös Taigasta. Hieman 

makea, tummanruskea ja 

pehmeänmakuinen porter. 

Alk 6,6 til-%. 

Double Doc dobbelbockin 

makua luonnehtivat runsaus 

sekä maltaisuus ja aromimaa-

ilmaa kuvaa hedelmäisyys. 

Väriltään Double Doc on juh-

lavan punaruskea. Sopii nau-

tittavaksi sellaisenaan tai run-

saiden juhlapöydän antimien 

kera. Alk 7,3 til-%. 
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Pesä luomulager tarjoaa 

kuluttajalle mahdollisuu-

den valita pienpanimo-

tuote, jonka raaka-aineet 

on viljelty luonnonmu-

kaisella tavalla. Pesä on 

miellyttävästi humaloitu 

punertava täysmallasla-

ger. Alk 4,5 til-% 

Valo on 

raikas ja 

runsasaro-

minen veh-

näolut.  

Sopii nau-

tittavaksi 

janonsam-

muttajana 

syksystä kesään. Valo on 

ilmiö. Alk 4,5 til-%.  

Kukkahattu on mesian-

gervolla maustettu kau-

siolut. Se on parhaimmil-

laan nautittuna viileänä 

kukkaisluonteen korostu-

essa hieman lämmetessä. 

Kukkahatussa voi aistia  

mesiangervoniityn huna-

jaista, vaniljaan taittuvaa 

tuoksua. Alk 4,2 til-%. 

SUOMEN  

PARAS  

VEHNÄ- 

OLUT 

Peikko on noussut luo-

lastaan. Sen tanssi on 

aistikas elämys, jossa 

tahtia antavat amerikka-

laiset ja eurooppalaiset 

humalat. Peikko Carelian 

pale ale on tummanpu-

naruskea täysmallasolut. 

Alk 4,5 til-%. 

Tupla-IPA 694 on voimak-

kaasti katkerohumaloitu 

olut. Oluen valmistuksessa 

on käytetty lähes kaksi ker-

taa enemmän maltaita ja 

humalaa kuin sen kevyem-

mässä tuotesisaressa IPA 

347:ssa. Voimakas ja tasa-

painoinen makuelämys. Alk 

7,7 til-%. 

Äkäsen eukon hieno lage-

rolut on vaalea ja kauniisti 

kuohuava täysmallasolut. 

Oluessa on yhdistelty Ame-

rikan mantereen humalaa 

perinteiseen eurooppalai-

seen lageroluen humala-

profiiliin. Miedosti huma-

loitu. Alk 4,1 til-%. 

Yö on tumma oatmeal 

stout, jonka valmistuksessa 

käytetään maltaiden lisäksi 

myös ohra- ja kaurahiuta-

leita. Honkavuoren Yö Oat-

meal Stout sopii erityisen 

hyvin seurustelu- tai ruoka-

juomaksi kaikkina vuoden-

aikoina. Alk 4,5 til-%. 
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