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Joki kuljettaa nautiskelijansa hedelmäiseen ja raikkaaseen pale ale -maailmaan. Joki on 

vaalea täysmallasolut, viiden eri maltaan sekoitus. Joki koostuu useiden 

humalalajikkeiden pienistä virroista, jotka kietoutuvat toisiinsa Joen pyörteissä. 

Suosittelemme Joki pale alea nautittavaksi sopivasti viilennettynä ja lasista. Alk 4,5 til-% 

 

IPA 347 kunnioittaa Kolin luonnon jylhyyttä. Väkevän täysmallasrungon päälle on 

rakennettu vivahteikas humalacocktail. Olut tervehtii nauttijaansa ensin tuoksullaan, kuin 

raikas tuuli Ukko-Kolin huipulla. Suussa 347 IPA paljastaa todellisen luonteensa. 

Voimakas, mutta pehmeän täyteläinen humalointi leviää tasaisesti ja täyttää koko suun. 

IPA 347 on kuin Koli, se jättää voimakkaan jälkimaun. Alk 4,5 til-% 

 

Heili on löytö Pohjois-Karjalasta. Honkavuoren Heili on erittäin runsasarominen 

vehnäolut. Raikas, mutta täyteläinen. Se sopii moneen makuun ja se voidaan nauttia 

sellaisenaan tai ruoan kera. Suosittelemme vehnäoluen nauttimista kylmänä ja mieluiten 

hyvässä seurassa. Olutpullon pohjalle kertynyt saos kannattaa myös kaataa lasiin 

antamaan lisämakua. Alk 6,6 til-% 

 

Äkäsen eukon hieno lagerolut on vaalea ja kauniisti kuohuava täysmallasolut. Oluessa on 

yhdistelty Amerikan mantereen humalaa perinteiseen eurooppalaiseen lageroluen 

humalaprofiiliin. Tässä oluessa maistuu mallas ja humalointi on pidetty maltillisena sekä 

tasapainoisena. Alk 4,1 til-% 

 

Valo on raikas vehnäolut, jonka runsasarominen tuoksu ja maku ovat pitkän ja huolellisen 

etsimisen tuloksia. Valon humalakatkero on hyvin alhainen. Valo sopii nautittavaksi 

sellaisenaan janonsammuttajana tai ruokajuomana kaikkina vuodenaikoina syksystä 

kesään. Valo on ilmiö. Alk 4,5 til-% 

 

Kukkahattu on mesiangervolla maustettu kausiolut ja sen makumaailma kunnioittaa 

vuosisataista luonnonkasvien hyötykäyttöä. Kukkahattu on parhaimmillaan nautittuna 

viileänä, joskin sen kukkaisluonne korostuu oluen hieman lämmetessä. Pyöräytä olutta 

lasissa kevyesti ennen maistamista ja nuuhkaise, voit tuntea kesäisen mesiangervoniityn 

hunajaista, vaniljaan taittuvaa tuoksua ilmassa. Alk 4,2 til-% 

 

Double Doc on täysmallasolut ja sen makua luonnehtii runsaus, maltaisuus sekä joukko 

makeita vivahteita. Doppelbock-oluita pidetään nestemäisenä ruokana ja tarinan mukaan 

eteläsaksalaiset munkit kehittivät ne paastonajaksi, jolloin kiinteä ruoka oli kiellettyä. 

Tuoksussa voi tavoittaa syksyistä omenatarhaa. Väriltään Double Doc on juhlavan 

punaruskea. Olutta on kehitelty kahden tohtorin voimin ja se sopii nautittavaksi 

sellaisenaan tai runsaiden juhlapöydän antimien kera. Alk 7,3 til-% 

 

Yö on tumma oatmeal stout, jonka valmistuksessa käytetään maltaiden lisäksi myös ohra- 

ja kaurahiutaleita, jotka tukevat oluen runsasta makua. Tummaksi paahdetut 

ohramaltaat antavat oluelle luonteenomaisen värin ja maun. Vaikka yö vallitsee jokaisena 

hetkenä hiukan alle puolella maapallon pinnasta, Honkavuoren Yöstä voi nauttia myös 

päivällä. Honkavuoren Yö Oatmeal Stout sopii erityisen hyvin seurustelu- tai 

ruokajuomaksi kaikkina vuodenaikoina. Alk 4,5 til-% 

 


