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Wermlands Lager (31451) 5,0%    
Ljus, smakrik, maltig lager med balanserad beska. Passar 
till köttfärssåsen, smakrik hårdost, lufttorkad skinka, 
hjortsalami mm. 

 

Wermlands Pilsner (34051) 4,8% 
Ljus pilsner, tysk stil. Pilsnermalt, Munchnermalt & 
Carapils. Humle Saaz, Kazbek, Cascade och Hellertauer. 
Bra till gröna rätter, vänerlöjrom och husmanskost. 

 

Wermlands IPA (30299) 6,0%  
Humle; Amarillo, Columbus & Simcoe. India Pale Ale, 
amerikansk östkust-karaktär. Maltig, tydlig beska, ljus 
sirap, knäckebröd, citrusskal och örter. Passar sushi, 
ostron & skaldjur, skinka, kallskuret, smakrik hårdost. 

 

Wermland SWIPA (32849) 7% Södermanland Wermland 
IPA, dubbel-IPA med Nyköping Brewing. Fruktig, tydlig 
beska. Humle; Simcoe, Columbus, Citra, Galaxy. 
Sällskapsöl & till kryddad mat, bl a indisk. 

 

Wermlands Hefe-Weissbier (våren 2022) 5,0%  
Wermlands Hefe-Weissbier är ett veteöl av traditionell 
Bayersk stil. Sparsamt humlad med Magnum och 
Hellertauer Blanc. Passar bra till fisk, ljust kött (gärna 
med asiatisk kryddning) och en hamburgare. Säsongsöl 

 

Wermlands Vinter (36770) 5,0%  
Tre maltsorter, amerikansk humle, engelsk Golding. Mörk 
& frisk ale, inslag av kaffe- & chokladtoner samt citrus. 
Ingen sötma. Passar mustiga grytor och fetare rätter, 
revbensspjäll, feta korvar, mögelost mm. Säsongsöl 

 

 

    

    Puben öppen vissa fredagar, QR-kod = info & boka 
 

Visningar ordnas för gruppen fler än 10 personer 
 

Egen etikett på vår öl till event, högtider mm      Vänd 
 

Samarbete med andra bryggerier och intressenter: 

 

HELLES (36252) 4,5% 
Tyska lager. Maltig med 
inslag av knäckebröd, 
aprikos, örter och citrus. 
Passar till sillen och 
svensk husmanskost. 

 

APA (36552) 5,6% 
American Pale Ale. 
Smakrik, ljus, tydlig 
beska. Mango, grape-
frukt, honung, apelsin. 
Ljust kött, vegetariskt & 
gravad/rökt lax. 

 

Karlskoga Brukslager 
(37092) 5,4% 
Maltig smak med inslag 
av sirapslimpa, citrus, 
honung & örter. Passar 
till det svenska köket. 

 

LIPA (35693) 7,9% 
Dubbel-ipa. Maltig, 
tydlig beska, liten 
sötma, inslag av 
knäckebröd, torkad 
frukt och sirap. 

  

Suröl 
Punky Apples 
6,6% (36250)  
Spooky Berries 
5,5% (36771) 
Björnbär/lakrits  

Sharp Teeth Lager 
(35227) 5,2% 
Ljus, maltig smak med 
citrus, honung & färska 
örter. Vegetariska 
rätter & ljust kött. 

Blanddryck, NYHETER och lågalkoholdryck: 

 

 
GTING /31507) 4,5% 
Gin och tonic  
Kryddig, enbär, örter. 

 

Wermlands Maibock  
6,5%. Maltig lager m 
tydlig beska bryggd till 
bockstyrka. Måttlig 
kolsyra. 

  
 

 

Wermlands 
Alkoholfria  
Lager, ingen beska 
Wermlands 
Bruksöl 2,2% 
Lättölsale fin beska 

 

Wermlands  
Pilsner 3,5% 
Smakrik folkölspilsner 

 

 

Wermlands Väner 
IPA (folköl) 3,5% 
Fruktig med fin beska 
och mycket smak. 
Wermlands Must:  
Fyllig m måttlig sötma 
& kolsyra. Vi gör must, 
julmust, påskmust & 
midsommarmust. Vänd  

 


