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Bedarö Bitter 40cl 68kr
Nynäshamns Ångbryggeri Sweden 4,5% 
Modern bitter med traditionen kvar i den engelska bryggandan. Första ölen som bryggdes på brygge-
riet, humlad med Chinook och Cascade, väldans törstsläckande!

Erdinger Weissbier 50cl 85kr
Erdinger Privatbrauerei Germany 5,0% 
Privatbryggd enligt tyska renhetslagarna sedan 1886. En fatjäst veteöl som är frisk och fruktig.  
Passar utmärkt till fisk och musslor.

Everyday IPA 40cl 72kr
Oppigårds Bryggeri Sweden 4,6% 
Lätt men smakrik  och med den rätta humlearomen. 
En hinkaröl som passar bra till lite hetare mat men även till barhänget.

Grim Lager 40cl 65kr 
Oppigårds Bryggeri Sweden 5,0% 
En riktig lageröl med balanserad beska och nyanserad humlearom. (tettnanger, Saphir och Saaz)  
Ölets rena smaker kommer av en kall jäsning följt av en lång och kall lagringsperiod.

Maartens Dubbel 40cl 88kr 
Uppsala Brygghus Sweden 5,5% 
Här har vi med våra vänner på Uppsala Brygghus, kokat ihop en Belgo-style brown som   
passar utmärkt till de flesta rätterna i vår meny.

Saison Dupont  33cl 79kr
Brasserie Dupont Belgium 6,2% 
Det vackra gårdsbryggeriet i Hainaut gör facit på denna gamla ölstil.   
Husets egna jäst bidrar till komplexiteten och trots den höga beskan är det en mycket bra matöl.

Skebo Drickar-Stout  Pint 85kr
Skebo bruksbryggeri Sweden 4,2% 
Våra vänner på ”Skebo” har kokat ihop denna fantastiska och torra stout. Den behagliga alkoholhalten 
gör att den är mycket drickvänlig.

SödermalmsPilsner 50cl 85kr 
Nils Oskar Bryggeri Sweden 5,0% 
Denna Dekoktionsmäskade pilsner i Tysk/Tjeckisk stil togs fram till vårt 20-årsjubileum.  
Resultatet blev en öl med maltig kropp. Saazhumle gör den perfekt till husmanskost.

Tjockhult Tjinook 40cl 72kr
Nynäshamns Ångbryggeri Sweden 5,0% 
Vår husöl är ett samarbete mellan Nynäshamn, Akkurat och Oliver Twist. En lager med påtaglig beska 
som har fått rejäla humlegivor, främst av amerikansk Chinook.

Vienna Amber Lager 50cl    85kr 
Frequency Beer Works Sweden 5,1% 
En lite fylligare, torr lager som får sin härliga arom efter cascadehumlen.
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