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CARLSBERG  
EXPORT
LAGER / DANMARK / 5,0 %

Doft av bröd, halm och honung med ett uns 
kola. Frisk smak med ren avslutning och stram 
bitterhet.

CARLSBERG  
HOF ORGANIC
LAGER / DANMARK / 4,2 %

Doft av bröd, halm och honung. Frisk smak 
med ren avslutning och stram bitterhet.

BROOKLYN LAGER
LAGER / USA / 5,2 %

Dov doft av apelsin, ros och bröd. Örtighet 
av rosmarin och timjan. I smaken återkommer 
citrusfrukterna, blommigheten och örterna plus 
en viss nötighet. Lång, frisk och torr eftersmak 
med markerad bitterhet.

STAROPRAMEN
LAGER / TJECKIEN / 5,0 %

Doft av hårt bröd, toner av brynt smör och 
sommarblommor. Balanserad, fruktig smak 
med lättrostat bröd och frukt. Avslutande och 
långvarig friskhet och beska.

CARLSBERG UNFILTERED
OFILTRERAD LAGER / DANMARK / 4,5 %

Carlsberg Unfiltered är en ljus ofiltrerad lager. 
En lageröl där vi valt att inte filtrera ölen och 
därmed behålla mer smakämnen. Resultatet 
blir en krispig, utsökt, molnig och mer smakrik 
ofiltrerad öl. Carlsberg Unfiltered.

FALCON EXPORT
LAGER / SVERIGE / 5,2 %

Doft av bröd, örter, tropisk frukt och honung. 
Brödig smak med avslutning av halm,  
honung och uppstramande bitterhet.

Finns för Flex 20.

ERIKSBERG KARAKTÄR
LAGER / SVERIGE / 5,4 %

Eriksberg Karaktär har en alkoholstyrka på 
5,4%, och är en bärnstensfärgad lager med 
härlig humledoft och en fyllig kropp. Den 
innehåller en stor maltkropp, med pilsner-, 
karamell- samt svartmalt. Den har tydlig och 
balanserad beska med härliga humlearomer, 
som drar åt det örtiga och blommiga hållet.

ERIKSBER JUVELPILSNER
LJUS LAGER PILSNER / SVERIGE / 4,5 %

Liksom Jakten på den försvunna stenen är den-
na pilsner en god historia i sig. En juvel för dig 
att upptäcka, och att dela under dina äventyr. 

LAGER

VETEÖL

ALE

BIRRA PORETTI
LAGER  /  ITALIEN / 5,5 %

Frisk doft. Smak med nötiga inslag och  
citrustoner. Lätt beska och fräsch eftersmak.

PRIPPS BLÅ EXPORT
LAGER / SVERIGE / 5,0 %

Lätt stil med doft av bröd, halm och lite citrus.
Frisk smak med lätt bitterhet i avslutningen.

1664
LAGER / FRANKRIKE / 5,0 %

Brödig doft av malten med örtighet från 
humlen. Tropisk frukt i smaken och en lång 
mjuk eftersmak. Karaktäristisk för 1664 är 
strisselspalthumlen, humlens motsvarighet till 
rysk kaviar.

NYA CARNEGIEBRYGGERIET 
100W IPA
IPA / SVERIGE / 6,8 %

Ofiltrerad och klassisk robust IPA med mycket 
ljus färg. Fruktig med bärinslag som startar med 
en härlig maltsötma, växer mot en ihållande 
och trevlig bitterhet med en torr avslutning som 
lämnar en känsla av att vilja ha mer!

1664 BLANC
LAGER / FRANKRIKE / 5,0 %

Frisk doft av blommor, citrus och örter.  
Smakenär läskande med toner av  
örter och citron.

BROOKLYN NARANJITO
PALE ALE / USA / 4,5 %

Mexikansk mat är en stapelvara i New York. 
Brooklyn Naranjito bryggdes med några favo-
riträtter i åtanke. För att addera en ytterligare 
dimension har man här även använt apelsin-
skal. Det bidrar till en hög saftighet med en 
riktigt fräsch avslutning.

BROOKLYN EAST IPA
IPA / USA / 6,9 %

Stor fruktig doft av apelsin och barrskog. Liten 
knäckighet avrundad med tropisk sötma. Fruktig 
smak av apelsin, örter och skog med lång av-
slutning av rostade nötter och markerad beska.

GRIMBERGEN BLONDE
ALE  /  FRANKRIKE / 6,7 %

Grimbergen Blonde är en klassisk belgisk ale 
med stor fyllighet och rika aromer av bröd, 
honung och frukt. Den balanserade beskan  
ger en trevlig eftersmak och balans.

NYA CARNEGIEBRYGGERIET 
J.A.C.K
ALE / SVERIGE / 4,5 %

J.A.C.K. är en frisk fläkt med örtiga och 
citrusaktiga toner från humlen. Den är lätt och 
fräsch, med en trevlig och märkbar beska. Men 
den är inte så stark, vilket gör den lättdrucken. 
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PRODUKTSORTIMENT

Här finns en stabil grund av lager från klassiska Falcon och Staropramen  
till nya Carlsberg Unfiltered. Bland alen håller Nya Carnegiebryggeriet  
och Brooklyn fanan högt med innovativa smaker. Dessutom har vi toppat  

uppställningen med några veteöl, däribland trendiga 1664 Blanc.  
Varsågod att prova!

2018

Carlsberg Export, Falcon, Eriksberg Karaktär, Staropramen, Carlsberg Hof, Brooklyn Lager, Grimbergen Blonde, 1664,  
Brooklyn East IPA, 1664 Blanc, Pripps Blå, Poretti, Nya Carnegiebryggeriet J.A.C.K, Nya Carnegiebryggeriet 100W,  

Carlsberg Unfiltered, Eriksberg Juvelpilsner, Brooklyn Naranjito.

Med DraughtMaster breddar du enkelt ditt utbud, utan risk.  
Locka nya kunder, överraska stammisar och ta bättre betalt.  

Perfekt öl varje gång.  
Lätt som en PET!

Förändringar i sortiment kan komma att ske under året.

Ring oss på 020-55 25 25 om du behöver någon som helst hjälp eller har några vidare frågor. Lycka till med försäljningen. 
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