
Roslagens Brygghus

1) Gårdsbutik 
    Öppet alla söndagar 10-17 året om. 

2) Webbutik
    Beställ från www.roslagensbrygghus.se 
    för hemleverans.

3) Systembolaget 
    Här finns våra starkare drycker.

Hantverksdrycker från Riala

3) Systembolaget
Sök på Roslagens Brygghus på
Systembolagets hemsida så finner 
ni våra starkare drycker.

Bäst före:

Roslagens Brygghus

Spritz
Jordgubb

Mousserande hantverksdryck från 
svenska jordgubbar. Då jästen omvandlat 
jordgubbarnas och maltens socker till 
alkohol är Jordgubb Spritz ett kalorisnålare 
alternativ till söta blanddrycker. Från Riala 
i Roslagen mellan Åkersberga och Norrtälje. 
Fruktutfällning kan förekomma. 

www.roslagensbrygghus.se

Ingredienser: 

Vatten ,  jordgubbar, kornmalt, socker, jäst.  

 33 CL5,6 VOL%
Blanddryck med maltbas  

Torr och syrlig
från bär 5,6 %

350085 9516307

Vildmarkspilsner är en färsk lageröl som vi 
smaksatt med klassiska ädla humlesorter. 
Den är bryggd med malt från kornsorten 
Barke och har lagrats i kylrum. 
Hantverksdryck från Riala i Roslagen 
mellan Akersberga och Norrtälje. 

 

Bäst före:

Ingredienser: vatten, kornmalt, humle, jäst.

33 CL STARKÖL ALK 5,0 VOL %

 Pilsner

Roslagens Brygghus

www.roslagensbrygghus.se

350085 9514187

Vildmarks

.

20-08-2022 

Bäst före:

Ingredienser:
vatten, kornmalt, vetemalt, humle  och jäst

33 CL STARKÖL ALK 5,6 VOL %

Largen IPA är tillverkad ett stenkast 
från sjön Largen. Smaksatt med 
Eldorado och Amarillo humle. 
Färsk och ofiltrerad hantverksdryck 
från vårt brygghus i Riala mellan 
Åkersberga och Norrtälje.   

www.roslagensbrygghus.se

Roslagens Brygghus  

 Largen IPA Largen IPA
350085 9516787

01 03 2022

33 CL STARKÖL ALK 7,2 VOL %

Vår Kantarell Bière de Garde är en fransk 
bondgårdsöl där kantareller tillsatts under 
bryggningen samt i jästank. Jäst med 
alejäst vid lägre temperatur för att ge en 
lagerlik karaktär. Kantarellerna och valet av
malt bidrar med smak som kan påminna om 
jordighet och aprikos.

Roslagens Brygghus

www.roslagensbrygghus.se

Kantarell 
Bière de Garde

Ingredienser: Vatten, kornmalt, råg, 
kantareller, humle, jäst.

Bäst före:

350085 9512727

01 03 2023

33 CL STARKÖL ALK 5,2 VOL %

Rospigg Lager är en ljus och välbalanserad
lager. Den har en rik maltkaraktär samt
tydliga inslag av humle. Bryggd med 
ädelhumle och jäst på traditionellt vis på 
vårt lilla brygghus i Riala mellan 
Åkersberga och Norrtälje.

Ingredienser:
vatten, kornmalt, korn, humle  och jäst

Bäst före:

Roslagens Brygghus

 
350085 9510677

www.roslagensbrygghus.se

Rospigg Lager 

Läskande Citronlemonad 



1) Gårdsbutik
Gårdsbutiken är öppen på söndagar 10-17, 
året om. Det är öppet även när vädret är 
så dåligt att du tror att det är stängt. Där 
har vi försäljning av folköl, lättöl, julmust, 
glögg och bärläsker. 

Tips! Bärläsken passar utmärkt att dricka 
kall men också att blanda goda drinkar med.

Vägbeskrivning
Tag av vid vår skylt några kilometer söder 
om Riala på väg 984. Följ grusvägen un-
gefär en kilometer in så finns vi vid vänd-
planen. 
Besöksadress
Roslagens Brygghus
Starrmora 20, Riala

2) Webbutik
Du kan även beställa och få leverans 
direkt hem till dörren genom vår 
webbutik www.roslagensbrygghus.se.

Mejla gärna dina frågor
E-post: info@roslagensbrygghus.se


