Öl
Kona Longboard Lager – Hawaii

Longboard Lager är en len och uppfriskande lager. Doft av gräs och citrus.
Smaken är len med toner av söt citrus, zest, karamell och små nyanser av
kryddor. En delikat lager. Passar fint till charkuterier och fisk. 79:Kona Big Wave Golden Ale - Hawaii
Big Wave är en lättare gyllene ale med en tropisk humlearom och smak, lätt
att dricka och väldigt uppfriskande ale. Karamellmalten bidrar till den gyllene
nyansen. Blandningen av Citra och Galaxy humle ger detta öl en frisk finish.
Perfekt till ost, charkuterier & kyckling. 79:-

Kona Firerock Pale - Hawaii
Fire Rock Pale Ale är en krispig, uppfriskande ”Hawaiian-style” pale ale. Kopparfärgen är ett resultat av den unika blandningen av ljus och lätt rostad malt.
Doften har tydliga inslag av citrus och blommor. Givmilda mängder Galena,
Cascade & Mt. Hood humle används till varje brygd. Passar fint till charkuterier, korv & kryddig mat. 79:Kona Hanalei Island IPA – Hawaii

För att hylla Hawaiis klassiska drink POG, har Kona Brewing Co tagit fram en
IPA med smak av passionsfrukt, apelsin och guava. Bryggt med Azacca och
Galaxy humle som tar fram en ljus session-stil ale med tropiska smaker. Perfekt att njuta som törstsläckare men funkar fint till charkuterier, kyckling &
kryddstark mat. 79:Kona Pipeline Porter - Hawaii
Pipeline Porter är en len öl med komplexa toner med inslag av rostad malt,
mörk choklad och 100 % rostat hawaiianskt kaffe. Passar bra till ostar, charkuterier, till choklad & dessert.
79:-

Öl
San Miguel 33 cl
En spansk klassiker! En ljus lager med frisk smak som passar perfekt som törstsläckare till Tapas.
69:Lervig Lucky Pale Ale
Norge
Lucky Jack är full av tropiska frukter, mango, krusbär och tallskog.´Smaken är
ganska torr med inslag av kex, tropiska frukter och tall. En medellång eftersmak
och en mycket bra APA. Passar fint till ostar & charkuterier. Ett hantverksöl från
Norge med känsla att tillfredställa ölnördar runt om i världen. 79:New Castle Brown Ale
England
The One and Only! Ett av de mest välkända ölmärkena i världen. Den har en torr
nötaktig smak med utsökt blommig arom. Newcastle Brown är lättdrucken som en
lager med en distinkt karaktär av brittisk ale. Fin till gourmetpizza, chark & ostar
eller som törstsläckare. 79:Alhambra Reserva 1925 33 cl
Spanien – Ljus starkare lager. Alhambra Reserva 1925 är en smakrik delikat lager
med en gyllene amberton. Passar fint till ost & charkuterier. Alhambra Reserva är
ett mästerverk tillverkad för den riktiga connoisseuren i dess gröna exklusiva designflaska. Vinnare av 2009 års World Beer Awards i kategorin WORLD’S BEST
STANDARD PREMIUM LAGER, Alhambra Reserva (6,4%). 79:Schneider Weisse Tap 1 Meine Blonde Weisse 50 cl
Tyskland - Veteöl, Öl, Hefeweizen
Schneider Weisse Mein Blondes är en ljust honungsfärgad veteöl. Den är opastöriserad och ofiltrerad vilket ger den en fräsch och ren smak. Den har en uppfriskande avslutning med balanserad lätt beska. Passar bra till ost & charkuterier. 99:
-

Öl
Birra Menabrea 1846 Lager 33 cl
Italien - En ljus delikat & välbalanserad lager med fruktig arom och doft av
torrt gräs och citrus. Passar fint till charkuterier & en gourmetpizza. Birra
Menabrea är Italiens äldsta bryggeri. Det prisbelönta bryggeriet ligger i den
lilla staden Biella i norra Italien där det drivs av fjärde generationen. 79:Ghost Ugly Duck West Coast IPA 33 cl
Danmark/Sverige - En läcker IPA från Ghost Brewery med tropiska inslag.
Västkusten från USA möter Australiens tropiska och soliga västkust. 79:St Bernardus Prior 8, 33 cl
Belgien - Prior 8 är en len och fyllig ale. Med en stor doft av bröd, torkad
frukt, karamell och farinsocker. Mörkbrun färg med stor skumkrona. Smaken
är fruktig och maltig med en mjuk bitterhet i slutet. Fyllig och även lite torr. En
lång och härlig eftersmak. Avnjut gärna med ost, choklad eller charkuterier.
79:Oud Beersel Oude Geuze Vieille 37.5 cl
Belgien - Oud Beersel Oude Geuze är ett av naturens underverk. Oude Geuze
är en blandning av lambic från olika år. Två och tre år gamla lambic är ölets
främsta bidrag till smaken. Blandning av lambic ger en gnistrande öl som görs
i enlighet med ärevördiga traditioner. Oud Beersel Oude Geuze toner av
humle och frukt ger en karaktär som är mycket uppskattad av ölfans runt om
i världen. God till ost & charkuterier.
99:Black Liqourice Stout 8,2% 50 cl
Mörk och stark öl med stor fyllighet, sötma och en lång raffinerad smak av
Black Sweet Liqourice. 99:-

Öl
Vega Shoreline APA 33 cl
Humlearomatisk smak med tydlig beska, inslag av passionsfrukt, grapefrukt,
aprikos, honung, lime och ljust bröd.
79:Vega Best Coast IPA 33 cl
Humlearomatisk, fruktig smak med tydlig beska och liten sötma, inslag av
apelsinmarmelad, tallbarr, ananas, honung och örter.
79:Vega Reko Pale Ale 33 cl
Något humlearomatisk smak med inslag av aprikos, apelsinskal, tallkåda och
sirapslimpa. 79:-

CIDER
Crabbies Ginger Beer
Crabbie´s Original Alcoholic Ginger Beer tillverkas av fyra hemliga ingredienser som kombineras med syrad ingefära, som fortfarande skickas hela vägen
från Fjärran Östern. En frisk och fräsch dryck med härlig kryddighet, torr och
perfekt som törstsläckare, men även till det mesta i matväg.
79:-

