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HIILINEUTRAALIA LAATUOLUTTA
POHJOIS-KARJALASTA
Honkavuoren useaan kertaan palkitut vehnäoluet

BEST GERMAN
WHEAT BEER
2019

SUOMEN PARAS
VEHNÄOLUT
2017

Tomppa inkiväärivehnäolut on olut,
joka sopii inkiväärin
ystäville. Valmistuksessa käytetty runsaasti tuoretta inkivääriä, mikä tuoksuu
ja maistuu lopputuotteessa. Alk 5,2
til-%.

Inkeri inkiväärivehnäolut. Honkavuoren
palkittu vehnäolut
Valo kohtasi inkiväärin
ja näin syntyi Inkeri,
inkiväärivehnäolut.
Inkeri on parhaimmillaan nautittuna huurteisen kylmänä. Alk
4,5 til-%.

Kapteeni Honkavuori American lager ei ole koodinimi
vaan aito PohjoisKarjalassa valmistettu lagerolut. Se
on kehitetty turvautuen puhtaaseen
järkeen ja ilman
yliluonnollisia voimia. Alk 5,3 til-%.

Pesä Premium luomulager kunnioittaa puhdasta ympäristöä ja
antaa kuluttajalle
mahdollisuuden valita
tuote, jonka raakaaineet on viljelty luonnonmukaisella tavalla.
Alk 5,3 til-%.

Heili on runsasarominen vehnäolut. Alk 6,6 til-%.

Valo on raikas vehnäolut. Valo on
ilmiö. Alk 4,5 til-%.

IPA 347 kunnioittaa
Kolin luonnon jylhyyttä. Maltilla humaloitu session-IPA.
IPA 347 on kuin
Koli, se jättää voimakkaan jälkimaun.

Äkäsen eukon hieno
lagerolut on miedosti humaloitu vaalea
lager. Amerikkalainen humala yhdistyy
perinteiseen eurooppalaiseen humalaan.

Alk 4,5 til-%.

Alk 4,1 til-%.

Yö on tumma oatmeal stout, jonka
valmistuksessa käytetään maltaiden
lisäksi myös ohra- ja
kaurahiutaleita.
Pehmeä ja miellyttävän paahtei-

Taiga North Carelian
Porter pantu taigametsien keskellä.
Hieman makea, tummanruskea ja pehmeänmakuinen porter, josta on tullut
monien kestosuosikki. Alk 6,6 til-%.

Honkavuoren Taiga
vahva porter on
kuin pohjoinen luonnonmetsä - vahva ja
ainutlaatuinen. Pehmeä ja maltilla humaloitu porter.
Maistuu ja tuo tunnelmaa. Alk 8,0 til%.

Double Doc Emeritus
Carelian strong ale.
Brittiläisten vahvojen
oluiden innoittamana
kehittelimme Double
Doc –sarjaan uutuuden, joka sopii kylmien
iltojen iloksi nautittavaksi takkatulen äärellä. Alk. 8,5 til-%

Iloliemi kolmonen
vaalea lager on valmistettu pohjoiskarjalaisesta luomuohrasta. Oluessa miellyttävän pehmeä
humalakatkero ja
hedelmäinen aromi.
Alk 5,0 til-%.

Emigrantti American Strong ale on
vahva pintahiivaolut, jossa yhdistyy
voimakas katkerohumalointi ja
miellyttävä maltaisuus. Alk 7,7 til-%.

Carelian Blonde on
tasapainoinen, vaalea Belgian blonde
ale muistuttaen
makumaailmaltaan
vahvempia belgiserkkujaan. Alk
5,5 til-%.

nen. Alk 4,5 til-%.

Panimo Honkavuori on
vuonna 2015 perustettu
pienpanimo Joensuussa.
Ensimmäiset Honkavuoren
oluet tulivat markkinoille
toukokuussa 2016 ja siitä
asti olemme kehittäneet
oluitamme koko kansan
suuhun.

