
ÖlCider

Flasköl 33 cl / 50 CL

Bernard Celebration Lager (cz)
Mycket frisk doft av höstäpplen. Smaken har en aningen rostad ton som gör den len. Beskan ökar 
bak i gommen och stannar kvar länge.

79:-

Sigtuna East River Lager (sv) 
Friskt blommig doft och smak med toner av ljust bröd, karamell, citrus, grapefrukt och örter tillsam-
mans med en hög humlebeska.

75:-

Epic Armageddon IPA (nz) 
Stor och komplex humlekaraktär med tydliga toner av citrus och grapefrukt.

79:-

Lagunitas Maximus IPA (us)
Stor doft med inslag av grapefrukt, kryddiga och jordiga humletoner och en aning alkohol. Fyllig, 
robust maltig och besk smak med toner av citrus, grapefrukt och inslag av karamell.

89:-

Lagunitas Daytime IPA (us) 
En ”Fractional IPA” alternativt session-ipa. Rund humlekaraktär med rostade malttoner.

79:-

Nausta Randy the Beer (sv, slagnäs)
Dofter av grapefrukt, tallbarr, citrus, blomster och örter. Smakinslag av karamell, citrus, grapefrukt 
och kåda.

95:-

Nausta Brown Ale (sv, slagnäs)
Arom av bröd, nötter, torkad frukt och karamell. Smaken är söt och besk med en aning choklad och 
kaffe.

95:-

Lagunitas New Dogtown Ale (us)
Stor doft med inslag av blommor, frukt och en aning maltsötma. Medelfyllig och mycket ren smak 
med tydlig beska, jordig humlearom, citrustoner och smörkola.

79:-

Sigtuna Organic Ale (sv)
Fruktig doft med fräscha citrustoner och tydlig grapefrukt. Balanserad maltkropp med en frisk 
citrusbeska.

75:-

Little Valley Stoodly Stout (gb)
Lätt rostad doft med maltiga toner och inslag av citrus. Pigg, rostad smak med toner av mörk  
choklad, maltsötma och torr, citrusfrisk avslutning.

75:-

Vedett Extra White Weissbier (de)
Frisk och krispig doft och smak med inslag av apelsin och citron, avrundads med en torr, mild beska.

75:-

Gästöl – fråga personalen

fatöl
Med en huskran och tre gästkranar erbjuder vi ett  
riktigt spännande utbud från några av världens bästa bryggerier 40 CL

Bernard Ofiltrerad Lager (cz)
Frisk maltig doft med lätt gräsighet och under    liggande jästtoner. Smaken inleds med en krispig het, 
övergår i en tydlig aromatisk maltighet och avslutas med en bra och tydlig beska.

69:-

Gästöl – fråga personalen

Cider 33 cl / 40 CL

Angry Orchard Hard Cider (us)
Stor aromatisk doft och karaktär av moget äpple och äppelmos. Torr balanserad smak av äpplemos 
och röda äpplen med viss sötma.

69:-

Nycklenbryggeriers Cidern (sv, älvsbyn)
Norrbottniska cider med norrbottniska smaker - hjortron eller åkerbär.

75:-

Thatcher’s Gold (gb)
Söt och fruktig doft av gröna äpplen. Frisk och lätt syrlig äppelsmak som övergår i mjuka och sötare 
toner. Söt och frisk avslutning med lätt sträva inslag av skal.

85:-

Öl
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