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Stockholm Beer & Whisky Festival 

med  Taste Experience

21:a året i rad!

Hall I Hall II



2 3

www.symposionhot.com

Alkohol i samband  med  arbete 
ökar risken för olyckor.

symposion house of taste

i en egen klass

the world’s most awarded ultra-premium vodka

Med sin unika karaktär och mer än 30  segrar vid 
 inter nationella dryckes tävlingar har Purity Vodka 
 revo lutionerat vodkavärlden.

Den svenska ekologiska vodkan från mikro destilleriet 
på  Ellinge Slott är världens enda 100-poängsvodka 
(The Vodka Masters 2011) och har blivit utsedd till 
Vodka of the Year av bransch tidskriften The Spirits 
Business.

Men låt inte medaljerna blända dig, skapa dig din 
egen uppfattning.

www.purityvodka.com

Beställningssortimentet. Art.nr. 86519.
480 kr/700 ml, 895 kr/1750 ml.

STOCKHOLM BEER & WHISKY FESTIVAL med TASTE EXPERIENCE

Välkommen till vårt kalas
1992 - 2012 = Många oerhört spännande och lärorika år!

Vi i festivalgänget hälsar er hjärtligt välkomna till årets 21:a upplaga av Stockholm Beer & 

Whisky Festival! Mycket stolta konstaterar vi att Stockholm Beer & Whisky Festival slår alla 

tidigare rekord, i år igen!

      Aldrig tidigare har så många spännande öl, whisky, cider och calvados funnits under 

samma tak samtidigt i vårt land, som på årets mässa! Det är stort! En bra bit över 2 000 

olika öl, nästan 1 500 whisky och massor av spännande cider och calvados… 

Stockholm Beer & Whisky Festival är störst i världen i sitt slag, den tredje största ölmässan 

i världen, tillsammans med The Great American Beer Festival i Denver och The Great British 

Beer Festival i London. Mässan är också, helt ohotat - Världens största whiskymässa. Inte 

illa för lilla Nacka, i lilla Stockholm, i lilla Sverige. Eller hur?

      Taste Experience i Hall II, en succé som

vi nu kör för 3:e året i rad, är mer ”fullmatad” 

än någonsin! Ett gediget utbud med vin, 

champagne, rom, tequila, brännerier och deli-

katesser hittar ni i Hall II. Men även flera 

spännande öl, cider och whisky.

      I alla rum och seminarielokaler händer 

spännande saker. Experter från när och fjärran 

blindtestar öl och whisky i de internationellt 

högt rankade tävlingarna, Festivalens Bästa 

Öl och Festivalens Bästa Whisky. Vinnarna 

koras torsdag den 4 oktober. Svenska och internationella dryckesexperter, destillermasters 

och bryggmästare håller spännande provningar och Master Classes. Passa på det unika 

tillfället att lära dig mer.

      Så välkommen kära du – till vår manifestation för ökad kunskap - under trevliga 

former i dessa vackra lokaler! Vi önskar dig ett riktigt kul och lärorikt besök! Skål!

Marianne Wallberg           Erik Ellström                  Jan-Erik ”Janko” Svensson 
Grundare/projektledare                                                  Projektkoordinator                Huvuddomare Öl/lärare Ölskola II 

Malin Åkerström                           Michel Jamais                 Bosse Wahlund
Projektassistent                                             Lärare Ölskola I                         Tävlingsledare Öl

Folke Andersson                            Peter Moschna
Huvuddomare Whisky                                                   Tävlingsledare Whisky 

…och alla andra glada medarbetare i festivalgänget: Rolf, Mats, Stenis, Candy, Monica, Gun-

nar, Ann, Petra, Anton, Bill, Peter, Göran, Benny, Rebecka, Ida, Goj, Dennis, killarna i ban-

det Stamp & Go Shanty, artisten Annis, vakter, städare, diskare, volontärer och alla andra 

kunniga och glada som gör det möjligt att genomföra denna roliga mässa!

1992
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Ward Wines • WWW.WardWines.se

Think 
dark, 
Think 
Barceló

Ward Wines • WWW.WardWines.se

ron Barceló Gran añejo
Artnr 578-01 (700ml) pris 234:-
Artnr 578-02 (350ml) pris 122:-
Alkoholhalt 37,5%

Vi finns i Hall 2 - 
”TasTe experience”

STOCKHOLM BEER & WHISKY FESTIVAL med TASTE EXPERIENCE

Vi njuter när du njuter
Misstänker att du som just nu bläddrar i programmet – och vi på Stockholms 

Öl & Vin – har samma intressen. Vi njuter av livets goda och är nyfikna på nya 

smaker och upplevelser.

Det var precis den känslan som fick mig att starta Stockholm Beer & Whisky 

Festival 1992. Många människor hade samma längtan. Förra året kom hela 

36 000 livsnjutare till Nacka Strand! 

      För tre år sedan breddade vi dessutom mässan med Taste Experience som 

bland annat lockar med rom, tequila, cognac, vin och delikatesser. Och på den 

vägen är det. Genom våra mässor, provningar och skräddarsydda events vill 

vi lära ännu fler människor ännu mer om dryck och mat – och fresta med 

upplevelser för både öga och gom.

      Vårt engagemang stannar inte innanför Sveriges gränser. Det är ingen 

hemlighet att Svenska bryggerier, destillerier och brännerier producerar 

drycker i absolut världsklass. Men de behöver stöd för att hitta rätt på världs-

marknaden. Därför har vi skapat Swedish Beverage. 

      Swedish Beverage tar ett samlat grepp för att föra ut Sverige i världen, 

bland annat med kvalitativa satsningar i samarbete med UD och Exportrådet. 

      Vare sig vi möts i Sverige eller ute i världen, hoppas jag att du fortsätter 

att njuta. Det gör vi. Av varje arrangemang.          Marianne Wallberg 
      CEO/ Grundare

Inget event är för stort eller för litet för oss. Ring gärna om du behöver vår hjälp.

med

 

08-662 94 94
stockholmbeer.se

Arrangör
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Alkohol i samband med arbete 
ökar risken för olyckor.

Plantation Rum
20th anniveRsaRy

www.spendrupsvin.se

Besök oss på
Stockholm Beer and Whisky
Taste Experience Hall 2 
Monter nr: 126

Källarens äldsta, dubbellagrade mörka rom.

Plantation 20th Anniversary XO
Lagrad i totaLt 13 år
70 cl, 499 kr, Alc: 40% vol, Art nr: 509

Plantation Grande Reserve Barbados
Lagrad i totaLt 5 år

70 cl, 266 kr, Alc: 40% vol, Art nr: 10310

Plantation_StockholmBeerWhisky.indd   1 2012-09-13   06:56

STOCKHOLM BEER & WHISKY FESTIVAL med TASTE EXPERIENCE

Så här går det till

Ditt provningsglas.
I entrén får du ditt provningsglas – som du naturligtvis får ta med dig hem.

(Olika glas varje år). På glaset finns en provningsrand. Vi rekommenderar att 

du köper provsmak-ningar i stället för hela glas. Det finns gott om skölj-

ställen där du kan rengöra glaset mellan provningarna. Ett rent glas är för-

utsättningen för att drycken ska komma till sin rätt. Vill du prova whisky i ett 

exklusivt glas finns ett mindre provningsglas att köpa i receptionen för 40 kr.

Provsmakning.
Ett provsmak kostar från 10 kr och uppåt – givetvis beroende av vad det är

för produkt du väljer att provsmaka. Observera att det endast går att betala

med kontanter. Det finns möjlighet att göra uttag både utanför och inne på 

mässområdet.

Träffa experter och lär dig mer.
Här på Stockholm Beer & Whisky Festival med Taste Experience hittar du 

många spännande skolor och provningar som alla tar cirka en timme.

Ett unikt tillfälle att fördjupa dina kunskaper och träffa ledande experter

från hela världen. Programmet hittar du på sidorna 8-12 och bokningar

sker i receptionen.

Mat och dryck.
God mat hör drycker till. Välkända GQ’s matsal och vinbar ansvarar för den 

officiella mässrestaurangen där du erbjuds en avslappnad stund med god

mat och dryck. Här på festivalen hittar du även husmanskost, delikatesser,

ostar, sushi, tex mex, souvas, pizza, pasta m.m.

Vår hemsida visar vägen.
Besöker du vår hemsida hittar du mer information om alla våra utställare och

deras produkter samt länkar till deras respektive hemsidor. På vår hemsida

hittar du dessutom spännande produktnyheter, aktuell information om vad

som händer här på festivalen och mycket mer – www.stockholmbeer.se.

Tänk på att bilkörning och alkohol inte hör i hop. Om du skall köra från

festivalen finns det alkoholfria alternativ hos samtliga dryckesutställare.

www.stockholmbeer.se
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SKOLOR        LÖRDAG 29 SEPTEMBER

Ölskola I/Ölkunskap   13.30, 17.30            Michel Jamais           Ingår i entrébiljett 
Ölskola II                     17.00, 19.00, 21.00  Jan Erik Janko Svensson  150 kr 
Ölskola I/Öl 
& Mat i kombination              15.30, 19.30            Michel Jamais           Ingår i entrébiljett

MASTER CLASSES     LÖRDAG 29 SEPTEMBER

American Craft Beer School   13.00        Andreas Fält    150 kr 
Benromach Premium Master Class  13.00        Michael Urquhart   350 kr 
Talisker Vertikal    13.00            Stuart Harrington   190 kr 
Weihenstephaner   13.00        Frank Peifer   150 kr 
Ardbeg   14.00            Michael Heads   190 kr 
Glengoyne   14.00        Robbie Hughes                 190 kr 
Brew Dog               15.00        James Watt      150 kr 
Kungen av calvados leder 
stjärnspäckad provning  15.00        Christian Drouin   295 kr
Sake, från ris till gudomlig brygd  15.00        Åke Nordgren   190 kr 
Snapsakademi   15.00            Jonas Odland    190 kr 
Boulevard   16.00        John McDonald & Bob Sullivan  150 kr 
Sensorisk Ginprovning   16.00        Jon Hillgren    190 kr 
Glenfiddich   17.00        David Francis   190 kr 
Mohawk   17.00        Stefan Gustavsson   150 kr
Sangiovese mår bäst i Toscana  17.00            Janos Pataky    190 kr 
Innis & Gunn   18.00        Peter Allison    150 kr 
Old Pulteney   18.00        Margaret Mary Clarke 
         & Tanya Fraser   190 kr 
Det Svenska Whiskyundret   19.00        Roger Melander   190 kr 
Highland Park   19.00            Martin Markvardsen   190 kr 
Tullamore Dew   19.00            Ray McIntosh   190 kr 
Bourbon, Rye & Tequila   20.00        Jonatan Östblom-Smedje  190 kr

MASTER CLASSES     FREDAG 28 SEPTEMBER

Springbank Premium Master Class 15.00       Frank McHardy  295 kr
Arran    16.00        Patrik Strandberg  190 kr 
Innis & Gunn    16.00            Peter Allison    150 kr 
Ardbeg    17.00        Michael Heads   190 kr 
Camden Brewery    17.00        Jasper Cuppaidge   150 kr 
Plantation Rum    17.00        Paul Caris & Ivan de Fonclare  190 kr 
Bourbon, Rye & Tequila    18.00        Jonatan Östblom-Smedje  190 kr 
Glenkinchie    18.00        Sarah Burgess   190 kr 
Sangiovese mår bäst i Toscana  18.00        Janos Pataky    190 kr 
Brew Dog    19.00        James Watt    150 kr 
Glenfiddich   19.00        David Francis   190 kr 
Old Pulteney   19.00        Margaret Mary Clarke   190 kr 
         & Tanya Fraser 
Highland Park   20.00       Martin Markvardsen   190 kr 
Tullamore Dew   20.00        Ray McIntosh   190 kr 
Boulevard   21.00        John McDonald & Bob Sullivan  150 kr

SKOLOR        TORSDAG 27 SEPTEMBER

Ölskola I/Ölkunskap   15.30, 19.30            Michel Jamais           Ingår i entrébiljett 
Ölskola II                     17.00, 19.00, 21.00  Jan Erik Janko Svensson  150 kr 
Ölskola I/Öl & Mat i kombination   17.30            Michel Jamais           Ingår i entrébiljett

MASTER CLASSES     TORSDAG 27 SEPTEMBER

American Craft Beer School     15.00        Andreas Fält    150 kr
Nøgne Ø - Sake      15.00        Kjetil Jikiun    190 kr 
Shepherd Neame      15.00        Stewart Main    150 kr 
Hemligheten bakom en 
perfekt Gin & Tonic     16.00        Tupac Kirby                  190 kr 
Islay/Skye      16.00        Anders Gjörling   190 kr 
Ardbeg      17.00        Michael Heads   190 kr 
Heineken Master Pourer      17.00        Franck Evers    150 kr 
Grönstedts Cognac      18.00        Stefan Mårtensson   190 kr 
Smithwicks      18.15        Bill Power    150 kr 
Snapsakademi      19.00        Jonas Odland                  190 kr 
Highland Park     20.00        Martin Markvardsen   190 kr 
Bourbon, Rye & Tequila      21.00        Jonatan Östblom-Smedje  190 kr

Skolor och provningar
Bokas i vår reception. Alla skolor och provningar tar ca 1 timme. Platserna är begränsade.
Stockholm Beer & Whisky Festival med Taste Experience erbjuder ett stort antal exklusiva 
skolor och provningar.

Ölskola I ingår i ditt entrépris och är en spännande introduktion till ölets värld. Michel 
Jamais, välkänd dryckesexpert är din lärare.
Går du Ölskola II, där 5-6 spännande ölsorter ingår och som leds av landets i särklass 
ledande ölexpert Jan-Erik (Janko) Svensson, blir du ”diplomerad ölkännare” och får ett 
diplom med dig hem. 

Väljer du att gå någon av våra många mycket intressanta Master Classes får du en unik 
möjlighet att träffa hitresta destillermasters och bryggmästare, som tar dig med på en 
djupdykning inom sina egna utvalda varumärken. Ca 6 spännande provsmakningar ingår 
i varje provning.

Platserna är begränsade och bokas i receptionen.

STOCKHOLM BEER & WHISKY FESTIVAL med TASTE EXPERIENCESTOCKHOLM BEER & WHISKY FESTIVAL med TASTE EXPERIENCE

MASTER CLASSES     FREDAG 28 SEPTEMBER

American Craft Beer School      14.00            Andreas Fält    150 kr 
Grönstedts Cognac      15.00        Stefan Mårtensson   190 kr 
Nøgne Ø - Öl      15.00        Kjetil Jikiun    150 kr 
Snapsakademi   15.00        Jonas Odland    190 kr 

SKOLOR        FREDAG 28 SEPTEMBER

Ölskola I/Ölkunskap    15.30, 19.30            Michel Jamais              Ingår i entrébiljett 
Ölskola II                     17.00, 19.00, 21.00   Jan Erik Janko Svensson  150 kr 
Ölskola I/Öl & Mat i kombination      17.30            Michel Jamais              Ingår i entrébiljett
Calvadosskola       21.15        Michel Jamais   190 kr

Vi reserverar oss för ändringar i programmet.
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BRYGGKONST FRÅN VÄRLDENS ÄLDSTA BRYGGERI

Celebert besök av Weihenstephaners 

bryggmästare Frank Peifel som öppnar 

specialfat i Galateas monter under 

Stockholm Beer. 

Missa inte!
• Weihenstephaner Hoplosion

• Weihenstephaner Pale Ale

• Weihenstephaner Vitus 
   (världens bästa öl alla kategorier
    World Beer Awards 2012)

• Weihenstephaner 
  Korbinian DubbelBock

Välkommen till Galatea i monter 37 
för info om tider när faten öppnas.

www.galatea.se
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Anteckningar

SKOLOR        TORSDAG 4 OKTOBER

Ölskola I/Ölkunskap   15.30, 19.30            Michel Jamais           Ingår i entrébiljett 
Ölskola II                     17.00, 19.00, 21.00  Jan Erik Janko Svensson  150 kr 
Ölskola I/Öl & Mat i kombination   17.30            Michel Jamais           Ingår i entrébiljett

MASTER CLASSES     TORSDAG 4 OKTOBER

Islay/Skye   16.00        Anders Gjörling   190 kr 
Brokers Gin   17.00            Andy Dawson   190 kr 
Heineken Master Pourer   17.00        Franck Evers    150 kr 
Highland Park   18.00        Martin Markvardsen   190 kr 
American Craft Beer School   19.00        Andreas Fält    150 kr 
Mjöd   19.00            Johan Phil    150 kr 
Snapsakademi   19.00            Jonas Odland    190 kr 
Bourbon, Rye & Tequila   21.00            Jonatan Östblom-Smedje  190 kr

Vi reserverar oss för ändringar i programmet.

SKOLOR        FREDAG 5 OKTOBER

Ölskola I/Ölkunskap     15.30, 19.30            Michel Jamais           Ingår i entrébiljett
Ölskola II                     17.00, 19.00, 21.00             Jan Erik Janko Svensson  150 kr 
Ölskola I/Öl & Mat i kombination      17.30            Michel Jamais           Ingår i entrébiljett
Calvadosskola       21.15        Michel Jamais   190 kr

MASTER CLASSES     FREDAG 5 OKTOBER

Glengoyne  15.00       Robbie Hughes  190 kr
Innis & Gunn   16.00        Peter Allison    150 kr 
Mohawk   16.00        Stefan Gustavsson   150 kr 
The Buffalo Trail    16.00        Drew Mayville   190 kr 
Det Svenska Whiskyundret    17.00            Roger Melander   190 kr 
Five Decades of Balvenie   17.00            David Stewart & Sam Simmons  190 kr 
Snapsakademi   17.00            Jonas Odland    190 kr 
American Craft Beer Master Class  18.00        Andreas Fält    150 kr 
AnCnoc & Speyburn   18.00        Gordon Bruce & Pamela Stewart  190 kr 
Sierra Nevada   18.00        Steve Grossman   150 kr 
The Scotch Malt Whisky Society  18.00        Olaf Meier    190 kr 
Glenfiddich   19.00        Ian Millar    190 kr 
Glenmorangie   19.00        Karen Fullerton   190 kr 
Tullamore Dew   19.00        Ray McIntosh   190 kr 
Balblair Vintage   20.00        Gordon Bruce   190 kr 
Bourbon, Rye & Tequila   20.00        Jonatan Östblom-Smedje  190 kr 
Lagavulin/Oban  20.00        Brandon McCarron  190 kr
To Øl - Beer Tasting and Beer Science  21.00            Tobias Emil Jensen   150 kr 
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Utställare Hall I & Hall II
Stockholm Beer & Whisky Festival med Taste Experience

Anteckningar

AB Wicked Wine   MONTER 122
Absinth, Grand Cru Champagne, årgångskonjak, Pot-still Gin, vin i världsklass. Under 
helg två har vi besök av Grundaren till ”Världens bästa Gin” Andy Dawson, Brokers Gin.
www.wickedwine.se   facebook.com/wickedwine

AB Wicked Wine   MONTER 9/10/59
Störst ölutbud på mässan? Kanske, kanske inte, men otroligt mycket god öl från hela värl-
den. Sierra Nevada, Flying Dog, Camden Town Brewery, Mohawk Brewing Co, Ridgeway 
för att nämna några. Galet bra fatöl och provsmakning på alla flasköl.
- Mohawk Brewing Co: För första gången kommer Mohawk Brewing Company med Bryg-
gare Stefan ”Mr Mohawk” Gustavsson att ha en egen monter på Stockholm Beer & Whisky 
festival. För dig med modiga smaklökar.
- Duff beer: Egen monter i år igen. Tävlingar, T-shirts och öl. The Legendary Duff beer. 
Inget annat.   www.wickedwine.se   facebook.com/wickedwine

AB Åbro Bryggeri   MONTER 29/104
Trots, eller kanske tack vare, att vi är landets äldsta familjebryggeri har vi hela tiden satsat 
framåt. Den höga och jämna kvaliteten garanteras av vår egen vattenkälla sedan 1856. Våra 
stora produktionsinvesteringar har skapat ett av Europas modernaste bryggerier. Precis som 
1856 brygger vi vårt öl på ingredienserna malt, humle, jäst och det fina vattnet från vår egen 
källa.    www.abro.se   info@abro.se   www.bryggmastarens.se   www.rekorderlig.com  
www.lejonforlejon.se

A.I.S. HB   MONTER 111   
Välkommen till Alcohol Import for Scandinavia HB – importör av öl från Polen. Vi är ett 
nystartat företag som jobbar tillsammans med vår producent i Polen. Samarbete med det 
polska företaget har vi valt för att kunna tillföra nya och spännande ölsorter till Sverige, 
bland annat en ölsort med smak av honung.   www.aifs.se   info@aifs.se

Akebono Unlimited   MONTER 143 
Välkommen till Akebono’s värld av japansk kvalitetsdryck. Skandinaviens ledande impor-
tör av Japansk sake, umeshu, sprit och mikro bryggd öl. Med ett brinnande intresse för 
den japanska mat och dryckeskulturen öppnar Åke Nordgren (sake samurai) tillsammans 
med sin dotter Fixi Lindén (sommelier) dörren till den japanska smakupplevelsen. Under 
mässan kommer ni kunna ta del av ett varierande sortiment av Japansk kvalitets sake, öl 
och umeshu - och tillsammans med det njuta av Robert Melins sushi som serveras på plats.
I år blir det också världspremiär på SMALL SAKE samt en del sakeproducenter på plats i 
vår monter.   www.akebono.se   ake@akebono.se

Alambic Försäljnings AB   MONTER 4
Vi är en liten importfirma med stor erfarenhet från dryckesbranschen. Vår målsättning 
är inte att bli störst - däremot vill vi vara bäst på det vi gör och göra det med ett personligt 
engagemang. Vi arbetar nära våra producenter och kunder!
Under Stockholm Beer and Whiskey kommer vi att presentera våra bryggerier:
Sverige – Eskilstuna Ölkultur – Sveriges bredaste ölsortiment.
Tyskland – Ankerbräu Nördlingen – Kvalitetsbryggeri från med bavariska öltraditioner.
Belgien – Het Sas – Bryggeri med anor från 1600-talet.
Belgien – Slaapmuske – Bryggde årets sommaröl.
Belgien – Brouwerij van Eecke – Bryggeri med 500 åriga traditioner
www.alambic.se   info@alambic.se

Allt om Whisky   MONTER 51                                                        
Skandinaviens största intressetidning för whisky och öl. 
Man kan med fog säga att intresset i Sverige för drycker och mat aldrig varit större än 
idag. Allt om Whisky har nu funnits i 10 år och serverar dryck och mat för läsare med 
smak för sinnenas njutningar.   www.alltomwhisky.se

På de följande sidorna hittar du alla utställare i Hall I och Hall II:
Stockholm Beer & Whisky Festival – Hall I – har monternummer 1 – 66.
Taste Experience – Hall II – har monternummer 101 – 156.

Vi reserverar oss för ändringar i programmet.

SKOLOR        LÖRDAG 6 OKTOBER
Ölskola I/Ölkunskap         13.30, 17.30        Michel Jamais           Ingår i entrébiljett 
Ölskola II                     15.00, 17.00, 19.00            Jan Erik Janko Svensson  150 kr 
Ölskola I/Öl  
& Mat i kombination    15.30, 19.30        Michel Jamais           Ingår i entrébiljett 

MASTER CLASSES     LÖRDAG 6 OKTOBER
AnCnoc & Speyburn   13.00        Gordon Bruce   190 kr 
Islay  13.00       David Webb   190 kr
Sake, från ris till gudomlig dryck  13.00        Åke Nordgren   190 kr  
En introduktion av rom   14.00        Måns Lundberg   190 kr 
The Buffalo Trail   14.00        Drew Mayville   190 kr 
American Craft Beer School   15.00        Andreas Fält    150 kr 
Bruichladdich   15.00        Joanne Brown   190 kr
Glenmorangie   15.00            Karen Fullerton   190 kr 
Innis & Gunn   15.00        Peter Allison    150 kr 
Tomatin   15.00            Graham Eunson   190 kr 
Glengoyne   16.00        Robbie Hughes   190 kr 
Sensorisk Ginprovning   16.00        Jon Hillgren    190 kr 
Brokers Gin   17.00        Andy Dawson   190 kr 
Five Decades of Balvenie   17.00        David Stewart & Sam Simmons  190 kr 
Tullamore Dew   17.00        Ray McIntosh   190 kr 
Bourbon, Rye & Tequila   18.00        Jonatan Östblom-Smedje  190 kr 
Sierra Nevada   18.00        Steve Grossman   150 kr 
Sixpoint Brewery   18.00            Shane Welch    150 kr 
Glenfiddich   19.00            Ian Millar    190 kr 
NIKKA den japanska 
whiskyrevolutionen   19.00        Didier Ghorbanzadeh   350 kr 
Whiskyhistoria   19.00            Örjan Westerlund   190 kr  
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Anteckningar
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Alkohol i samband med arbete 
ökar risken för olyckor.

The glenliveT nàDurra Triumph
Nr 10254 48%    pris 589 kr 70cl

DoFT Stor, komplex, fruktig doft med fatkaraktär, inslag av aprikos, 
honung, halm, citrus och vanilj. 
smak Elegant, balanserad, fruktig smak med tydlig fatkaraktär, 
inslag av päron, aprikos, honung och hasselnötter.

uTav De FåTal Flaskor 
som Finns kvar globalT 
har sverige TillDelaTs 
eTT anTal som kommer 

aTT sälJas exklusivT 
på sysTembolageT. 

lanseras 1/10.

Altia Sweden   MONTER 133
I Altia Swedens monter kommer vi att ha besök av Grönstedts master blender Stefan 
Mårtensson som kommer att guida er igenom konjakens smak- och doftrika historia. Vi 
kommer även duka upp hela vårt sortiment av snapsar & akvaviter samt till det vår så kall-
lade ”snapsplanka” för den som vill pröva snaps i kombination med ett gott tilltugg. Även 
här får vi besök av vår egen kryddmästare Jonas Odland. I Xanté baren kommer vi att mixa 
goda drinkar och bjuda på allmän god stämning. Välkomna!   www.altia.se

Amka*   MONTER 22
Amka AB är verksamma i elva länder. Huvudfokus kretsar kring import av vin men på 
vissa marknader jobbar vi även med öl. I Sverige bygger vi nu upp en liten portfölj med 
kvalitetsöl från mindre bryggerier med fokus på hantverk och komplexitet.
Slottskällans bryggeri är idag ett av de större mikrobryggerierna i Sverige. Inspirationen 
till vårt öl hämtar vi från världens alla hörn och vi experimenterar gärna för att bredda 
vårt sortiment med spännande och nyskapande produkter.
Amka och Slottskällans Bryggeri samarbetar sedan våren 2012. *Ställer ut tillsammans 
med Gamla Slottskällans Bryggeri AB.   www.amka.se   info@amka.se

anCnoc – A modern Tradition   MONTER 15
anCnoc produceras i Knockdhu Distillery som grundades 1894 vid Knock Hill i Skottland. 
Allt började med att grundaren Mr John Morrison köpte gården Knock Estate 1892, av Her-
tigen av Fife.  Markerna i omgivningen var fulla av torv och korn växte sig stark på de när-
liggande fälten. anCnoc, (uttalas ’a-nock´), kommer från gaeliskans ´Cnoc Dhubh´som betyder 
”svart kulle”. I anConoc-montern finner du även anrika vintage destilleriet Balblair. Slantche.
www.berntsonbrands.se

Anderssons Drycker AB   MONTER 40
Anderssons Dryckers huvudsakliga verksamhet är Anderssons öl. Anderssons  etablerades 
1996 och har sedan dess varit ett känt varumärke inom gruppen svensk ljus lager.
Vår vision är att Anderssons skall fortsätta att vara ett bra, prisvärt öl i många år framöver.
www.anderssonsdrycker.se   mats@anderssonsdrycker.se

Annie D’s Scottish Confectionary   MONTER 36
The best whiskyfudge you will ever try! When Annie moved to Sweden, she wanted to bring 
a wee bit of her childhood Scotland with her. Now she makes her Scottish fudge by hand in 
her home in Enköping. Two times served at the Nobel Nightcap, the most popular flavours 
are the Ardbeg, Laproaigh, Bowmore, Macallen, spicy chili and traditional vanilla. The ne-
west flavourinvention Margarita has sparked a great deal of interest. See you at the fair! 
www.annied.se    dunlopbegood@yahoo.se

Antica Bottega   MONTER 132
Antica Bottega är din italienska delikatessbutik och leverantör. Vi har ett brett utbud av 
produkter. Allt från parmesanost och salami till balsamicovinäger och olivolja. Vår filosfi 
är att leverera högkvalitativa delikatesser, som andas tradition, till riktigt bra priser.
Kom och provsmaka hos oss i hall II. Vi serverar bland annat en härlig italiensk antipasto-
tallrik. Här kan du även handla våra italienska delikatesser till våra mässpriser.
www.anticabottega.se   info@anticabottega.se

Appleton Estate   MONTER 146 A
Appleton Estate är det äldsta destilleriet på Jamaica och man har tillverkad kvalitetsrom på 
egendomen sedan 1749. Romen produceras av den 4500 hektar stora odlingen av sockerrör 
i mitten av ön, närmare bestämt i Nassau Valley i närheten av St. Elizabeth. Här är klimatet 
perfekt för romframställning, lagringstemperaturer och luftfuktigheten är optimal. Ingen 
annan romproducent i världen har så mycket lagrad kvalitetsrom i sina källare som Appel-
ton Estate.   www.berntsonbrands.se
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Arcus Sweden AB   MONTER 52
Välkommen till Arcus Sweden AB:s monter! Ett av de ledande varumärkesföretagen på den 
svenska marknaden för alkoholhaltiga drycker. Arcus Sweden representerar dels Arcus-
gruppens egna varumärken och har dels utvecklat samarbeten med några av de största och 
mest välkända sprit- och vinproducenterna i världen. På mässan erbjuder vi varumärken 
som Buffalo Trace, Van Winkle, Clontarf Irish Whiskey och Fireball.   www.arcussweden.se

Benromach   MONTER 50
Benromach är ett av Skottlands vackraste destillerier. Den mäktiga röda skorstenen och de 
vita klosterliknande stenfasaderna välkomnar alla besökare. 
Benromach i Forres några kilometer utanför Elgin grundades 1898 när järnvägen kommit 
till byn och maltwhiskyboomen rasade som värst. 
Destilleriet äges av familjen Urquhart, vars anfader George allmänt anses som uppfinnaren 
av marknaden för maltwhisky. Idag leds verksamheten av senare generationen Urquhart 
med Michael som vd, vilken befattning han även innehar i Gordon & MacPhail, världens 
ledande oberoende buteljerare av kvalitetswhisky.
Passa på tillfället att möta Michael Urquhart under mässdagarna på Stockholm Beer & 
Whisky Festival och prova tillsammans med honom den just nu mest aktuella whiskyn, 
som lanseras på Systembolaget den 1 oktober, nämligen Benromach 10 Y.O. i ekonomi-
utförande på 35 cl till ett pris av 247 kronor, eller ett gott urval av destilleriets utsökta 
sortiment.   www.symposionhot.se

Bergslagens Destilleri   MONTER 63
Vi är sveriges nya destination för whiskyupplevelser. Hos oss finns en whiskybar, pub, res-
taurang, shop och en moderna konferensavdelning. Välkommen till oss så berättar vi mer om 
det vi erbjuder hos oss i Nora. I montern kan du prova prisbelönade Engelbrekt Whisky, snap-
sen ”Tre Små Gummor” och vår nya julakvavit samt Bergslagens Gin, med eller utan tonic. 
www.bergslagensdestilleri.se    info@bergslagensdestilleri.se

Bibendum AB   MONTER 48 
Bibendum är en av Sveriges ledande importörer av vin, öl och sprit. Företaget grundades 
1996 och hade inledningsvis stort fokus på sin vinportfölj. Idag har Bibendum utvecklat 
sin verksamhet och har kompletterat sitt sortiment av vin med både importöl och sprit. 
Vi som arbetar på Bibendum har alla ett passionerat förhållande till mat och dryck som vi 
gärna vill dela med oss av. Målsättningen är att inspirera och skapa förutsättningar för en 
bättre dryckesupplevelse.   www.bibendum.se   info@bibendum.se

Box Destilleri  MONTER 17
Box Destilleri är Sveriges främsta whiskydestilleri – åtminstone är det vad recensenter och 
experter säger. Box har på kort tid blivit något man talar om i hela whiskyvärlden. Nyligen 
utsåg det ledande brittiska magasinet World Whisky Review, Box till ”The world’s most exi-
ting new Distillery” och i Allt om Whiskys stora blindtest tidigare i år kom Box på första, 
andra och tredje plats. Dessutom har en lång rad internationella experter uttalat sig om 
Box som ”det svenska whiskyundret”. www.boxwhisky.se

Brands For Fans Sweden AB   MONTER 149
Brands For Fans är en importör och distributör specialiserad på att lansera vin och dryck 
från band, artister och andra starka varumärken. I Brands For Fans finns ett passionerat 
intresse för musik, populärkultur, stor erfarenhet av vin- och spritbranschen och av att 
arbeta med starka varumärken. 
Kom och träffa oss från Brands For Fans, prova Motörhead och Slayers dryck samt köpa 
unik merch från både Slayer och Motörhead. 
I vår monter finns Motörhead Bastards Lager, Motörhead Shiraz, Motörhead Rosé, Motör-
head Vodka och Slayer Reign In Blood Red.Välkommen till oss!
www.brandsforfans.se   www.motörheaddrinks.com   www.slayerdrinks.com

Braunstein   MONTER 26
Dansk Whisky og Special øl 
Whisky og fluefiskeri er forbundne størrelser. I hvert fald for os. For snart mange år siden 
fiskede vi langs de smukke skotske floder, og når vi stod dér en tidlig morgen, så gav 
fiskene os rigelig tid til at lade tankerne flyve. Samtidig hvilede vores øjne nu og da på 
verdens førende destillerier, hvis gyldne produkt vi elskede og havde med på lommelærke. 
De skotske whisky-producenter bor jo netop langs floderne i Skotland, hvor floden Spey er 
den ultimative klassiker, som lægger navn til Speyside whisky. Dengang fostrede vi ideen 
om - måske engang langt ude i femtiden – at fremstille vores egen danske whisky.
Og nu her godt inde i det nye årtusinde er det ikke uden stolthed, at vi ser drømmen blive 
til virkelighed. Fantastisk men sandt.
Måske bygger selve fordybelsen en anden bro mellem whisky og fluefiskeri. For er det 
ikke som om man trækker vejret lidt dybere og kigger lidt ind i sjælen, når en god whisky 
fylder mundhulen og man beundrer farvespillet i den gyldne spiritus? Man vænner for en 
stund ryggen til civilisationens stress og jag. Akkurat som når man ser dagen gry med en 
fiskestang i hånden. Whisky og fluefiskeri er som to dråber vand.
Velkommen til et dansk eventyr om god whisky. Det er historien om Braunstein whisky og 
om et entusiastisk korps af whisky-ambassadører i verdensklasse.   www.braunstein.dk

Brekeriet Beer   MONTER 61
Brekeriet är en skånsk ölimportör som alltid har som intention att leverera den maximala 
smakupplevelsen till såväl kund som slutkund. 
Brekeriet är de tre bröderna Fredrik, Christian, och André Ek, i åldersordning äldst till 
yngst. Med ett stort ölintresse i ryggsäcken är vårt gemensamma mål att öka medvetenhe-
ten för annorlunda och bra öl hos gemene man. 
Idén med att börja importera öl växte fram under våren 2010, med drömmen om att i fram-
tiden starta ett eget bryggeri, och knappt två år efter starten meddelades att ett bryggeri 
höll på att utformas utanför Malmö. Under 2012 utlovas egenbryggd öl från Brekeriet. 
Med vår kunskap inom tillverkning av öl, samtidigt som vi ständigt botaniserar i ölets 
värld, vill vi tillverka och leverera öl där smaken av både äkthet och bryggarkärlek är 
representerad. Följ med oss på vår resa!   www.brekeriet.se   info@brekeriet.se

Brewers Association   MONTER 11
Brewers Association är den amerikanska bryggeriföreningen med c:a 1400 medlemsbryg-
gerier runt om i USA. Man jobbar aktivt med ett Export Development Program där ett 
flertal av medlemsbryggerierna deltar på mässor och i öltävlingar runt om i världen. Ännu 
en gång deltar BA på Stockholm Beer & Whisky festival tillsammans med Oliver Twist, 24 
bryggerier och c:a 90 olika öl finns att prova. Deltagandet på festivalen har haft stor bety-
delse för det faktum att Sverige är USA´s andra största exportland för Craft Beer.
www.brewersassociation.org

Brewery International   MONTER 33
Brewery International startade sin verksamhet i Sverige 2005 och har på kort tid blivit en 
viktig aktör på den svenska ölmarknaden. Vår portfölj består av stora som små bryggerier 
från Europa och USA och vi jobbar hela tiden aktivt med att förnya och utveckla portföljen.   
www.brewery.se

Brill & Co   MONTER 2
Brill & Co erbjuder Sveriges bredaste portfölj av premiumöl. Vi arbetar med många av värl-
dens högst rankade öl och bryggerier, liksom flera av Sveriges mest spännande mikrobryg-
gerier. Sortimentet är i ständig förändring med många heta nyheter och trendskapande 
produkter. Eftersom varje öl har en egen personlighet har vi med oss en massa godsaker 
till festivalen. På så sätt kan du upptäcka nya favoriter tillsammans med kära återseenden.
Vi ses!   www.brill.se   info@brill.se. 
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Briscapo AB    MONTER 106
Briscapo är idag en av de största aktörerna på den svenska marknaden inom dryckesglas. I
vårt sortiment finner du exklusiva glas från anrika och världsrenommerade Spiegelau och
Nachtmann. Alla glasen genomgår en Platinum process vilket ger dem dess unika briljans.
Spiegelau glas används av både professionella och medvetna livsnjutare, de finns alltifrån
hemma på ditt bord till 7-stjärniga lyxrestauranger. Den vackra kristallen skänker lyx och
flärd åt den gråa vardagen. Låt oss på Briscapo göra din vardag lite vackrare.
www.briscapo.se   info@briscapo.se

Brutal Brewing   MONTER 28
Brutal Brewing är ett växthus för ölidéer. Vi är brutalt ärliga och seriösa i vår ambition att 
brygga oväntade ölsorter med kvalitet, men kanske inte alltid lika seriösa vad gäller namn 
och design. Inför mässan har fem bryggmästare fått i uppdrag att ta fram sin egen öl som 
ni har tillfälle att prova och rösta på. Lakritsrot, spiskummin, oregano, chili, Riwaka, 
Green bullet och upphettade kullager är några av ingredienserna.
www.brutalbrewing.com   info@brutalbrewing.se

Bränna Gårdsmejeri  MONTER 110/125
I monter 125 träffar ni på oss från Bränna Gårdsmejeri i Valsjöbyn där kan man smaka på 
ostar som är ystade med kärlek och passion, det finns blå-, vitmögel och kittostar som är 
lagrade. Vi ser framemot att få träffa er.
I monter 110 hittar ni Ost & Vilt från Östersund som är en gammal och anrik affär, där 
man än i dag kan komma med sin hare,tjäder, fisk och sälja in rakt över disk. I montern 
finns det en massa godsaker från skogen: älg och ren salami, renhjärta, renstek, hjortron, 
sidfläsk mm.Välkomna.   www.brannagetgard.se   info@brannagetgard.se

Bröderna Olssons BONE TO BONE SPIRITS   MONTER 101
DOUBLE O 100% PURE ROCK’N’ROLL FULL LOADED BAR FUEL.
DOUBLE O Lager Beer. DOUBLE O Rebel Vodka Raggarvodka Made In Sweden.
DOUBLE O Tony Montana Vodka Shooter. DOUBLE O Rocker Bourbon Shooter.
DOUBLE O Captain Haddock Fish Shooter. Bröderna OLSSONS Vitlöks Vodka.
Säljes av TOMP Beer&Spirits och Menigo i samarbete med BrO’s G&S BONE TO BONE 
SPIRITS.   www.doubleo.biz  oo@doubleo.biz

Båstad Vinhandel   MONTER 121
Välkommen till Sveriges ekologiska importör av öl, vin och sprit! På Stockholm Beer & 
Whisky Festival presenterar vi ekologiskt öl från England, Holland och Tyskland. Vi har 
även ett brett ekologiskt vinsortiment med viner från hela världen, konjak och andra ekolo-
giska drycker. Och, eftersom vi är från Båstad finns det självklart Champagne i montern.
www.bastadvinhandel.se   kundservice@bastadvinhandel.se

Carlsberg Sverige   MONTER 31/32/38
Carlsberg Sverige är Sveriges ledande bryggeri och erbjuder ett brett urval av drycker. Fö-
retaget utvecklar, tillverkar och säljer öl, mineralvatten och läsk. Carlsberg Sveriges fram-
gångar är en kombination av starka lokala och internationella varumärken, bryggartradi-
tion och hög kompetens som sträcker sig mer än 300 år tillbaka i tiden. Carlsberg, Pripps 
Blå, Falcon, Ramlösa, Pepsi och Festis är några av de varumärken som ingår i sortimentet. 
Carlsberg Sverige ingår i den internationella koncernen Carlsberg Group, med försäljning 
på 150 marknader. På mässan kommer vi att ha med oss produkter från bla Brooklyn Bre-
wery, Backyard Brewing, Leffe, Erdinger, Estrella, Jacobsen brygghus och många fler.
www.carlsbergsverige.se

Cask Sweden   MONTER 7
Välkommen till Cask Sweden – importör av sprit och öl från hela världen. Vi är ett ungt 
företag, etablerat 2008, men alla i Cask har lång erfarenhet från branschen och har jobbat 
tillsammans med topproducenter inom alla segment. Med stor passion för de varumärken 
vi representerar försöker vi förmedla känslan för produkterna. Vi arbetar mycket nära våra 
producenter, lär känna dem och låter dem vara en del i utvecklingen av Cask Sweden.
www.casksweden.se

Choklad & Lakrits Sverige/Lakritsfestivalen   MONTER 146 B
Choklad & Lakrits har ett brett sortiment av kvalitetschoklad och lakrits från hela världen 
och är arrangör av Lakritsfestivalen. Vi erbjuder även choklad- och lakritsprovningar och 
har tre butiker, i Stockholm, Trosa och på nätet. 
Lakritsfestivalen är en årlig fest för alla lakritsälskare! Nästa år fyller festivalen 5 år och 
äger rum den 20-21 april 2013 för första gången på Globens Annex. 
Välkomna till oss!   www.chokladolakrits.se   info@chokladolakrits.se

Diageo   MONTER 35
Classic Malts Selection välkomnar Er allesammans att bland annat avnjuta Talisker, Laga-
vulin och Oban. Men även Singelton of Dufftown som lanseras på systembolaget den första 
oktober. Classic Malts är Diageos samlade maltwhiskyportfölj, fylld av smaker från hela 
Skottland. Hos oss möter Du representanter från destillerierna med gedigen kunskap om 
whisky i allmänhet och Classic Malts i synnerhet. Bland hyllorna finner Du även Bushmills 
Irish Whiskeys utbud och Johnnie Walker hela värld. Väl mött.   diageo.com   malts.com

Diageo   MONTER 102
ZACAPA – världens mest eftertraktade och mytomspunna Rom möter nu för första gången 
gästerna på Taste Experience. Zacapas ambassadör Mario Navarro delar med sig av histo-
rier och kunskaper om Zacapas unika tillverkningsmetoder och spännande historia. Passa 
på att njuta av rom som lagrats högt uppe i bergen i Guatemala och samtala om smakernas 
ursprung. Väl mött.    diageo.com   malts.com

Dina Vingårdar   MONTER 132
Genom Dina Vingårdar kan du hyra en vinrad på några av Frankrikes bästa, familjeägda 
vingårdar. Ge bort en vinradshyra eller hyr en vinrad till dig själv och bli delägare i en 
vingård. Den bästa presenten till den vinintresserade, eller till den som vill ha en upplevelse 
utöver det vanliga. 
För den som gillar att resa och uppleva kontraster blir vingårdsbesöket höjdpunkten på 
färden. För den som drömmer om en egen vingård kan Dina Vingårdar erbjuda den spän-
nande delen av ägandet utan att man behöver ta del av allt hårt arbete. Att sedan få sitta 
och njuta av sitt eget vin förhöjer bara helhetsupplevelsen.
www.vingardar.com   info@vingardar.com

Doorstep Brew   MONTER 130
Doorstep Brew är ett företag som säljer kvalitetsöl till svenska privatpersoner. Du handlar 
enkelt via vår hemsida, dina varor kommer med en bekväm hemleverans och vi tar hand om 
alla nödvändiga importavgifter, skatter och moms. 
Vi erbjuder en spännande prenumerationstjänst men du kan också själv sätta samman lådor 
för enskilda köp eller ta del av våra attraktiva erbjudanden av redan kombinerade lådor som 
kan köpas utan att vara prenumerant  www.doorstepbrew.com   info@doorstepbrew.com

Edrington Sweden AB   MONTER 1
Edrington Sweden är ett försäljnings- och distributionsföretag i vin- och spritbranschen, 
tidigare känt som Maxxium Sweden AB.
The Edrington Group är Skottlands ledande internationella premuimspritföretag, och ägs 
av välgörenhetsorganisationen The Robertson Trust.Organisationen gav förra året 
£ 14.600.000 till olika välgörenheter.
I montern finner du produkter från Highland Park, The Macallan, The Famous Grouse, 
Laphroaig och Maker’s Mark.   www.edrington.se
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Elixir Wine   MONTER 64
Elixir Wine presenterar en rad spännande öl från 6 danska microbryggerier och från ett 
norskt microbryggeri. Dessutom presenterar ett nystartat svenskt bryggeri sin första öl. 
Välkomna till vår monter där ni bland annat träffar:
Från Danmark: Morten och Jacob som är grundare och ägare till Amager. Thomas och 
Anders som är männen bakom Xbeeriment. Gunhild och Jörgen som är paret bakom Horn-
beers öl och konstverk. René, mannen som driver Danmarks minsta bryggeri vid sidan om 
sin heltidstjänst(!) Kristian hembryggaren som förverkligar sin dröm genom bildandet av 
Stronzo. Per Olaf VD o Rune Ölutvecklare från Djävlebrygg.
Mike Headbrewer från US och Kristoffer som är försäljningschef, båda på norska Lervig
Jeffrey som startat South Plains Brewing Company som är det senaste stjärnskottet på den 
svenska bryggerihimmeln.
I montern finner du ca 40 olika fatöl och 40 olika flasköl. Flera Sverigepremiärer och några 
världspremiärer. Som vanligt massor av god öl några Nyheter och Premiärer (se öllistan). 
Börja gärna dagen/kvällen med ett besök i vår monter då brukar vi ha som mest att prata 
med dig. VÄLKOMNA.   www.elixirwine.se

Fondberg & Co   MONTER 128
Fondberg & Co grundades av Rune Fondberg år 1975. Många år senare är företaget en av 
Sveriges viktigaste aktörer i vin- och spritbranschen. I Fondbergs portfölj återfinns både 
viner, öl, mousserande, starksprit och likörer. Festivalens produkter är bl.a. följande:
- RIB SHACK RED - Mjukt sydafrikanskt rött vin som med sin rökighet, fruktighet och 
fatkaraktär är perfekt matchat till grillade kötträtter. 
- DOOLEY´S ORIGINAL TOFFEE & VODKA - Krämig toffeelikör som passar utmärkt att 
blanda drinkar med men också som avec med is. 
- KARMELITEN PILS - Underjäst torrt öl med tydlig beska och maltighet. 
www.fondberg.se   info@fondberg.se

Fredriks Pub  MONTER 28
Här finner du kända och mindre kända öl från världens alla hörn. Du hittar ale från 
England, Stout från Irland och lager från, ja i stort sett över allt. Har du inte möjlighet att 
besöka Oktoberfesten i München i år? Då kan vi glädja dig med att vi åter har fraktat hem 
Paulaner Oktoberfest bier fatöl åt dig, exklusivt för Stockholm Beer & Whisky festival.
www.spendrups.se

Galatea Beer   MONTER 34/37
För 27 år sedan var Samuel Adams med och lade grunden för den amerikanska craft beer-
revolutionen. Mer än något annat bryggeri har man sedan dess format ”den nya ölvärlden”. 
Idag bryggs omkring 50 olika öl, alltifrån storsäljaren Boston Lager till limiterade speci-
alöl i yppersta världsklass. I Sverige sprids denna ölkultur vidare av Sigtuna Brygghus 
och S:t Eriks Bryggeri, två av de ledande märkena bakom det pågående svenska ölundret. 
Välkommen till vår värld!   www.galatea.se

Galatea Spirits   MONTER 34/37
Galatea är Skandinaviens ledande importör av öl – med drygt 70 varumärken från 18 
länder – och står även bakom svenska storheter som TT, Arboga och S:t Eriks. Bland våra 
utländska ölnischer utmärker sig amerikanskt, brittiskt, belgiskt och tyskt öl. Vi är dess-
utom väl bevandrade inom whisky med toppdestillerier som Tomatin, Glen Moray, Edradour 
och Blanton’s, liksom stjärnbuteljeraren Signatory, med flera. Med vår bredd och kvalitet 
kan vi förse alla typer av dryckeskunder med precis det ni önskar!   www.galatea.se

Gamla Slottskällans Bryggeri AB*   MONTER 22
Slottskällans bryggeri är idag ett av de större mikrobryggerierna i Sverige. Inspirationen 
till vårt öl hämtar vi från världens alla hörn och vi experimenterar gärna för att bredda 
vårt sortiment med spännande och nyskapande produkter. 
Amka AB är verksamma i elva länder. Huvudfokus kretsar kring import av vin men på 
vissa marknader jobbar vi även med öl. I Sverige bygger vi nu upp en liten portfölj med 
kvalitetsöl från mindre bryggerier med fokus på hantverk och komplexitet.
Amka och Slottskällans Bryggeri samarbetar sedan våren 2012. 
*Ställer ut tillsammans med Amka.   www.slottskallan.se   info@slottskallan.se   

Glenfiddich   MONTER 16
Glenfiddich är världens mest prisbelönta Single Malt Scotch Whisky grundad av William 
Grant 1887. I vår monter finns från 10 årig till 40 årig Glenfiddich. Även den internatio-
nella Glenfiddich turnén Cask of Dreams är på plats och besökare kan skriva sin dröm på 
unika Glenfiddich-fat tillverkade av nordisk ek och på så sätt ha en chans att vinna en resa 
till Glenfiddichs destilleri i Dufftown, Skottland. Välkommen!   www.nigab.se

Glen Grant   MONTER 5
Det mäktiga Speysidedestilleriet Glen Grant är ett av de intressantaste destillerierna i 
Skottland, inte bara för att det är omsusat av fantastiska historier och omgärdat av en av 
Skottlands vackraste parker, utan också för att whiskyn är speciell  – i sin stil är den en av 
Skottlands bästa.
Glen Grant tillverkar en mycket stiltypisk whisky. Den är lätt, fruktig, elegant och mild. 
Det är inte många destillerier som har samma husstil.  www.nigab.se

Gnesta Bränneri   MONTER 117
Det började som en rolig idé en midsommardag.
Vi som startade denna resa heter Ronny, Kerstin, Jimmy& Carina som är ett samman-
svetsat gäng sedan många år. Ganska tidigt insåg vi ett hål i den svenska spritmarknaden, 
det saknades en Hantverksmässig lokalproducerad vodka, att avnjuta rent. Idag, snart 4 år 
efter första mäsken sattes, har vi 3 snapsar som alla är baserade på vår Edmans Vodka. 
Gnesta snapsen med smak av citron & dill som gifter sig fint med skaldjur och fisk. 
Vi har vår lagringsbara ”Stänkare” och vår njutningsfulla ”Adventstjärna” som har 
PREMIÄR under Öl & whisky mässan 2012!
Vår ambition är att hålla oss lokalt med miljövänlig tillverkning. Vi får vårt Vete från grann-
bonden och det drank som blir över efter tillverkning, ger vi tillbaka till grannbönderna, 
som använder detta till att utfodra sina djur. Kom och hälsa på grundarna & destillatör i vår 
monter!  www.gnestabranneri.se

Gotlands Bryggeri   MONTER 20
Mitt ute i Östersjön sprudlar det av bryggarglädje och innanför Visby ringmur skapas 
kända premiumöl som Wisby Pils, Wisby Klosteröl, Sleepy Bulldog Pale Ale, Sitting Bulldog 
IPA och Red October. Nyckeln till framgången heter råvaror av yppersta klass, engagerade 
bryggare och smakprofiler för ölentusiaster med hjärtat på rätt ställe. På årets mässa har 
vi laddat upp med ett imponerande batteri brygder. Kom och njut frukterna av våra första 
fem år - både klassiker och nyheter. Välkommen att sätta guldkant på upplevelsen i vår monter.
www.gotlandsbryggeri.se
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Great Brands AB   MONTER 30
Great Brands är helt enkelt tradition & nytänkande i perfekt kombination!
Oliver Twist på Södermalm har nu i 19 år legat i framkant när det gäller ölkultur. Efter år 
av egen import fanns intresset på bred front för att våga sig på en egen import verksam-
het. Och det valde vi att göra med Sveriges största och äldsta cidertillverkare, Herrljunga 
Cider, familjeägt sedan 1911. Sedan 2008 förenar vi helt enkelt tradition med nytänkande. 
Något för alla smaker är väl passande, idag jobbar vi med några av världens bästa bryg-
gerier, North Coast Brewing Co, Avery Brewing Co, Ska Brewing Co, Left Hand Brewing 
Co, Great Divide Brewing Co, Stone Brewing Co, Oskar Blues Brewing Co, öl från Skottland 
från Harviestoun, Belgiska Daas med glutenfri öl, och givetvis Herrljungas Cider. Du hittar 
oss vid scenen och du kommer hitta något för alla smaker!   www.greatbrands.se 

Grebbestad Bryggeri   MONTER 43
Mitt i den Bohuslänska Skärgården ligger Grebbestad Bryggeri.
Bryggeriet är Sveriges äldsta Mikrobryggeri. I år är vi särskilt glada att få presentera vår 
Ostronporter på 5,7%.   www.grebbestad-bryggeri.se

Grythyttan Whisky   MONTER 45/112 
Sedan oktober 2010 tillverkar vi blivande svensk whisky i vårt destilleri. När vi ska ta ut den 
bästa delen av råspriten, hjärtat, gör vi det i vår spritlykta. Här kommer all den hantverks-
skicklighet till sin rätt som vi skaffat oss sedan starten. Att vi har en mycket bra råsprit får 
vi bekräftat om och om igen genom alla besökare på destilleriet som provar våra destillat i 
Whiskybaren. Vidareutbildning och utveckling av produktionen är viktiga inslag för oss. 
Välkommen till en fantastisk upplevelse. 
www.grythyttanwhisky.se   info@grythyttanwhisky.com

Gränna Chokladmakeri & Café   MONTER 145 A
I vår Choklad & Kaffebar kan du hänga länge! Här kan du grotta ner dig i en massa olika 
smakkombinationer. Härliga praliner & smarriga kladdiga kakor ihop med din öl/whisky 
eller en god kopp kaffe. 
Testa vår NYHET! Kaffe Ganache & Choko Ganache, underbar kombination av varmt kaffe/
chokladmjölk , valfri tryffelfyllning & vispgrädde. Eller varför inte hämta whisky så fixar 
vi till en Irish/Gaelic Coffe!
Vi gör handgjord kvalitetschoklad i alla dess former. Vi vill alltid få fram bästa möjliga 
smak på naturlig väg så våra produkter innehåller äkta allt! Fruktpuréer, likörer, kryddor 
mm. Inga konserveringsmedel eller onaturliga tillsatser. Har du butik eller café/restaurang 
och vill sälja våra produkter, tveka då inte att kontakta oss. Behöver det samlas pengar till 
klubb/klasskassan eller fixas goda företagsjulklappar kan vi hjälpa till med det också!
Välkommen till en smakupplevelse!   www.grannachoklad.se    info@grannachoklad.se

Hantverksbryggeriet AB   MONTER 49
Hantverksbryggeriet är ett litet mikrobryggeri som funnits sedan 2003. Vi har med oss sju 
ölsorter på fat och ett tiotal sorter flasköl. Nyhet på årets mässa är lättölet Kusken på 2,2%, 
det perfekta ölet att inleda mässan med! Naturligtvis hittar du bryggarna bakom ölet vid 
montern. Välkommen!   www.hantverksbryggeriet.se   info@hantverksbryggeriet.se

Heineken   MONTER 127
Wherever you go, it’s always nice to see something you recognise; the green bottle, the red 
star and the smiling ’e’, telling you instantly what’s inside: cold, fresh, quality Heineken en-
joyed around the world since 1873. Start fresh with a perfectly served Heineken. Just step 
up to the Heineken bar and ask for a smooth draught and see when the bartender perform 
his Five Star Ritual. Or try an ice-cold Heineken bottle from the Sub Zero fridge. Then take 
a sip, your time starts now.   www.heineken.se  

Herida   MONTER 148
2011 lanserade vi Ron de Jeremy Reserva här på Stockholmbeer produkten blev succé och 
den gled in i systembolagets fasta sortiment redan efter 3 månader ...
I år kommer uppföljaren, Ron de Jeremy Spiced. Besök oss i våran monter 148 för ett smak-
prov. Passa även på att smaka vår varma honungsrom Arehucas Guanche som passar per-
fekt för kommande vinter säsong. Daniel och Henrik hälsar er välkommna.  www.herida.se

Hernö Brenneri AB   MONTER 135 
Världens nordligaste och Sveriges första ginbränneri finns i byn Dala strax utanför 
Härnösand i Ångermanland. Här skapar vi passionerat smakupplevelser tillsammans 
med Kierstin, vår handslagna kopparpanna.
På mässan finns möjligheten att provsmaka samt att reservera en alldeles unik flaska från 
vår första bränning, HERNÖ ARTISAN GIN: FIRST CRAFT. Ett ekologiskt gin med en hint 
av Norrland.   www.herno.se   jon@herno.se

Italian Tradition   MONTER 151
Välkommen till Italian Tradition - ett italiensk familjeföretag  som sedan generationer 
tillbaka producerat italienska delikatesser och viner med försäljning över hela Europa via 
webshopen www.italiantradition.com.
Hos oss hittar du kvalitetsprodukter från hela Italien – Parmesanost  - lagrad 24 mån och 
extra lagrad 36 mån, Parmaskinka, Bresaola, Pecorino-ostar, Taleggio-ost, Salame Caccia-
torino, Salme Milanese, Salame Felino – korv, Extra jungfru olivoljor,  Ekologisk balsam-
vinäger, Cantucci – mandelskorpor mm  Via vår webshop www.italiantradition.com har du 
möjlighet att enkelt på några dagar får hemlevererat direkt till din dörr, de mest utsökta 
delikatesser och italienska viner. Under mässan erbjuder vi smakportioner för 30 sek alt 50 sek.
www.italiantradition.com

Innis & Gunn – Oak Aged Beer   MONTER 6
Året är 2002. En världsledande whiskyproducent har bestämt sig för att skapa en whisky 
med smak av ale. Bryggmästaren Dougal Sharp får uppdraget att skapa en maltig skotsk 
ale. Tanken är att alen vid lagring på ek skall skänka karaktär för att i sin tur ge whiskyn 
smak av ale vid slutlagring på samma fat. Whiskyn lanseras och blir en succé. Flera måna-
der och litervis med bortkastat ale senare får Mr Sharp ett telefonsamtal som skall förändra 
allt. En chef vid destilleriet berättar att de anställda fyller flaskor med ölet som bara slängs 
bort. Arbetarna på golvet hade upptäckt det som ingen annan tänkt på – ölet smakade fan-
tastiskt.   www.berntsonbrands.se
 
janake wine group AB   MONTER 152
Välkommen till janake wine groups monter. janake wine group är ett expansivt och ton-
givande importföretag som levererar välkända och spännande vin-, sprit- och ölsorter till 
Systembolaget, men även till restauranger samt hotell- och restaurangkedjor. janake wine 
group har en lång erfarenhet och stort kunnande i vin- och spritbranschen både nationellt 
och internationellt och vi arbetar med stor passion tillsammans med våra producenter och 
kunder.   www.janake.se

Jim Beam   MONTER 120
Jim Beam grundades av Jacob Beam redan 1795 och är därmed USA:s äldsta företag. Det 
är nu sjätte generationen Beam som garanterar att traditionen förs vidare med ett recept 
som varit i stort sett oförändrat i över 200 år.
Flaggskeppet är Jim Beam Kentucky Straight Bourbon men nu lanserar vi även i Sverige 
honungswhiskyn från USA, Jim Beam Honey. Utöver detta serveras även Maker´s Mark, 
Knob Creek och Redstag.   www.edrington.se
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The Spirit of Prague i monter 38
Välkommen till Staropramen Academy, där
serverar vi ett öl med äkta riz och perfekt skum.

Prags själ på flaska
Tjeckien är världsberömt för sitt öl. Men i landet 
där ölkulturen är mycket viktig finns det ett öl 
som står över de andra. Staropramen. Namnet be-
tyder ”den gamla källan” och anspelar på vatten-
källan vid bryggeriet i stadsdelen Smichov i Prag, 
där pilsnern först producerades. När Kejsar Franz 
Joseph I av Österrike redan 1880 skrev ”Utmärkt 

öl. Verkligen utmärkt” i bryggeriets gästbok bidrog 
han till Staropramens växande popularitet. Idag 

produceras 300 fat och 48 000 flaskor i timmen på 
bryggeriet. Alla med samma omsorg och hantverks-
skicklighet som alltid kännetecknat den tjeckiska 

bryggarkonsten. Världen må älska Staropramen, men 
ölets hjärta har kommit att stanna i Prag. Här, där den 
kända Karlsbron binder ihop stadens två halvor och det 
astronomiska uret smyckar gamla stadens torg, går det 
att få sin ”Staro” på nästan varje krog. Särskilt Staro-
pramen Dark, med sin utsökta beska och markerade 
doft av kaffe och mörk choklad, passar ypperligt till 
mycket av det du äter i Prag. Ost, fetare fisk och stekt 
eller grillat kött lyfts till nya höjder av denna intres-
santa, mörka och maltiga lager. 

The Spirit of Prague

D
is

tr
ib

ue
ra

s 
av

 C
ar

ls
be

rg
 S

ve
rig

e.
 A

lk
oh

ol
ha

lt
 S

ta
ro

pr
am

en
 D

ar
k 

4,
4 

%
 v

ol
. A

rt
 n

r: 
16

32
. K

on
su

m
en

ts
er

vi
ce

 0
20

-7
8 

80
 2

0
. w

w
w

.c
ar

ls
be

rg
sv

er
ig

e.
se

  

Staro_dark_mässfolder.indd   1 2012-09-14   16.51

Josephines Champagnebar    MONTER 116
Josephines champagnebar erbjuder ett stort utbud av båda kända och okända champagne-
märken. Kom och botanisera i olika stilar, allt ifrån snustort till rosé och bra årgångar. 
Normalt  håller Josephine till på Prinsen, där hon har en champagnebar varje onsdag. 
Josephine Edelskog är den enda kvinnan i norra Europa som innehar den prestigefyllda 
Champagneordern de Dame-Officier. 
www.facebook.com/josephines-wines-design   josephine@josephines.se

Jämtlands Bryggeri   MONTER 18
Jämtlands Bryggeri är ett av landets mindre bryggerier och har bryggt öl sedan januari 
1996. Vi brygger öl med omsorg och för hand i små mängder. I dag gör vi elva sällsynt 
välsmakande ölsorter och de representerar dessutom en bredd av världens stora öltyper. 
Vi har i dag Sveriges bästa sortiment.
Bryggeriet har en möjlig årsproduktion på cirka 700 000 liter öl. Kvalitet är ett honnörs-
ord för oss. Råvarorna i våra öl är av mycket hög kvalitet och valda just till de ölsorter vi 
brygger. Den malt vi använder kommer från Thomas Fawcett & Sons Ltd, Castle-Ford, West 
Yorkshire England - ett prisbelönat familjeägt mälteri med över 200 års erfarenhet av mält-
ning. Mälteriet köper sitt korn efter noggranna analyser och urval.
För våra överjästa öl (Ales och Porter) använder vi golvmältat vinterkorn. Malt gjort 
på vinterkorn ger ölet en rundare och mjukare smak och golvmältningen är en process 
där groning sker i en naturligare och därmed långsammare process som leder till högsta 
kvalitet på malten. Humlen som används är också av yppersta kvalitet. Vi köper humlen 
från England, Tyskland, Tjeckien och USA. Alla våra öl är så kallade färsköl, det vill säga 
opastöriserade. Vi har de senaste 13 åren på Stockholm Beer Festival vunnit 129 medaljer. 
65 Guld, 39 silver och 25 brons.   www.jamtlandsbryggeri.se

Krušovice   MONTER 115
Välkommen till oss för att prova ofiltrerad Krušovice Musketeer. Givetvis serverar vi även 
den mörka lagern Krušovice Černé och vår ljusa lager, Krušovice Imperial.
www.facebook.com/KrusoviceSweden

Krönleins Bryggeri   MONTER 8
Liksom Krönleins Bryggeri har Familjen Krönlein en lång tradition av ölbryggning bakom 
sig. I sex generationer har familjen drivit bryggeriverksamhet. Det gör Krönleins till den 
familj med den längsta bryggartraditionen i Sverige.   www.kronleins.se

Licor 43   MONTER 137
Licor 43, som har sitt namn efter antal örter och kryddor den är smaksatt med, började 
produceras i början av 1900-talet och är i dag en av Spaniens mest exporterade likörer.   
Den unika smaken, med inslag av vanilj och citrusskal, gör att en flaska Licor 43 är ett 
måste i varje välutrustad barhylla.   www.nigab.se

Liquid Services AB   MONTER 144
Lagerhållning: Skatteupplag ger uppskov med skatten på alkoholdrycker tills de är sålda.
Distribution: Vi plockar, packar och levererar kunders drycker.
Produktion: Vi blandar, buteljerar, etiketterar, paketerar egna och kunders spritprodukter.
Produktutveckling: Vi utvecklar spritdrycker med kända krögare och andra dryckeskon-
nässörer.   www.liquidservices.se
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Hälften av alla som drunknar 
har alkohol i blodet.

Discover what makes 
our triple distilled 
whiskey so smooth.

Varunr 498 
Jameson irish whiskey
40% pris 289 kr/70cl

DoFT Toner av pot still style
med toner av vanilj och kryddighet.
Nötig sherryton från sherryfaten. 

smak Mycket mjuk, smakrik och
fruktig whiskey med viss sötma.
Lång, sammansatt eftersmak med
delikat mognadsarom. 5-7 års 
lagring på i huvudsak bourbonfat 
samt en liten del sherryfat.

LustBar Sweden   MONTER 103
LustBar Sweden är ett företag med premium produkter i sin portfolio. Vi kommer i år 
lansera vårt första öl – LustBeer en belgisk torrhumlad överjäst ale. Dessutom lanserar vi 
det exklusiva ölet från Brasserie De Bellevaux! Med på mässan finns vi även med vårt egna 
spritvarumärke LustCocktails – Ultra Premium Ready-To-Drink, färdigblandade cocktails 
gjorda på färska frukter samt med vår storsäljare Gin&Tonic Lemon Lime. 
www.lustcocktails.com    www.facebook.com/lustbeer    info@lustcocktails.com

Mackmyra Svensk Whisky AB   MONTER 46
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt 
eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den in-
ternationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och 
nytänkare. I vår monter serverar vi svensk maltwhisky direkt från fatet samt ett urval av 
våra senaste buteljeringar. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky!  www.mackmyra.se

Magners Irish Cider   MONTER 15
Hemligheten bakom Magners Irish Cider är den unika naturliga smaken. Magners är näm-
ligen skapad av 100% färskpressad fruktjuice. Magners finns i tre smaker Äpple, Päron 
och Berry. Entreprenören William Magners startade sin produktion av cider redan 1937 i 
orten Clonmel som ligger beläget mitt i äppellundarnas rike på södra Irland. Magners Irish 
Cider är den absolut mest populära cidern på Irland och har på kort tid även blivit Storbri-
tanniens mest populära cidermärke.  www.berntsonbrands.se

Malmö Brygghus   MONTER 58
Anders Hansson och hans föräldrar köpte 2002 den ända gamla bryggeribyggnaden i 
Malmö. Vi har chokladtillverkning i huset och är ensamma om att göra choklad från 
cacaoböna i hela Sverige. 2010 startade vi ett pubbryggeri i anslutning till våra konferens 
och festvåningar. Choklad tar vi med oss men framförallt har vi med oss Pilsner, Festival Ale, 
I.P.A, Cacaoporter Criollo, X.P.A, False Dmitiy, D.I.P.A och ”Skånsk lambic” med namnet Grand 
Crew. Chokladfabriken Malmö Brygghus.   www.chokladfabrik.se   www.malmobrygghus.se

Mariestads Bryggeri   MONTER 113
På kontinenten skapades runt förra sekelskiftet den nya världen. Det var de storslagna 
idéernas tid. Det var också födelseplatsen för de upptäckter och uppfinningar som gör att 
vi idag kan brygga ett välbalanserat ljust öl. Tack Pasteur. Tack Linde.
Mariestads Continental är en underjäst modern svensk lager, bryggd med gammalt genuint 
hantverkskunnande. Maltmixen är väl balanserad mellan pilsnermalt och karamellmalt 
som ger en utsökt fyllighet och kropp. Den exklusiva engelska aromhumlen Fuggles, bil-
dar tillsammans med den andra humlesorten, Perle, en angenäm lätt blommighet i ölet med 
inslag av citrus och gräs. Ett vitt stabilt skum sätter kronan på verket – Skål till den nya 
världen! Välkommen att prova Mariestads Continental på fat.   www.spendrups.se

Mission Wine & Spirit   MONTER 109
Mission Wine & Spirit är ett systerbolag till öl-importören Brewery International Sweden. 
Efter 7 år på ölmarknaden var det äntligen dags för oss att utveckla vår vin- och spritport-
följ. Vi har valt att arbeta med producenter som förutom är av hög kvalité, har mycket per-
sonlighet och har det där lilla extra! Välkomna till vår monter och prova fantastiska viner 
från våra producenter Domaine Servin, Grupo Eguren, Champagne Cattier och Cava Pere 
Ventura! På plats har vi också Finest Call fruktpuréer! Med dom kan du på ett enkelt sätt 
blanda goda drinkar som Daiquires, Mojitos och Margaritas med strålande resultat.
www.missionws.se  sara@missionws.se 
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Norrtelje Brenneri   MONTER 138   
Sedan 10 år tillbaka destillerar vi, Richard och Kristina, svenska frukter och bär på vår 
egen gård utanför Norrtälje i Roslagens famn. År 2009 startade produktionen av Roslags-
Whisky Eko No1, som du kan prova här på mässan. Bästsäljarna är guldvinnaren Roslags-
Sailing och RoslagsPunsch. Nyheten RoslagsHallon destillerades under augusti 2011 och 
nu, ett år senare, har den släppts på Systembolagets ”vinkällarbutiker” och är en helt unik 
svensk dryck.   www.norrteljebrenneri.se    info@norrteljebrenneri.se

Nynäshamns Ångbryggeri   MONTER 19
Vi är stolta pionjärer i en bransch som har vuxit kraftigt sedan sent 1990-tal. Sedan starten 
brygger vi vår öl på ett hantversmässigt och traditionellt vis – med de bästa råvaror världen 
kan erbjuda. Allt sker på plats i centrala Nynäshamn och alla våra öl får sina namn efter 
platser i det omgivande kustbandet. Vi hälsar alla ölälskare välkomna att prova vårt mäss-
utbud bestående av över 15 olika ölsorter. Öl är vår passion och det ska kännas på smaken!
www.angbryggeri.se   www.nyab.se   info@nyab.se

Oliver Twist   MONTER 11
Sedan 1993 har Oliver Twist på Södermalm varit i framkant för att sprida ölkultur. 
Och utan att skryta så är vi väl idag en av världens mest kända öl krogar!
Hos oss hittar du egen import, handdragen färsköl från främst Storbritannien och en 
blandning av vad vi tycker är världens bästa öl! Vi har fokuserat mycket den amerikanska
öl revolutionen, faktum är att vi redan 1997 hade med öl från micro bryggerier från USA!
I år hjälper vi ännu en gång den amerikanska bryggeriföreningen Brewers Association 
med att visa upp utvalda öl från några av deras medlemmar. 24 bryggerier och c:a 90 olika 
öl hittar du får samlingsmonter, det kanske räcker en stund…   www.olivertwist.se

Old Pulteney – VÄRLDENS BÄSTA WHISKY 2012   MONTER 15
Sedan 1826 har Pulteney Distillery tillverkat en Single Malt Scotch Whisky. 
Allra längst upp i norra Skottland vid Wick’s gamla anrika hamn produceras och lagras 
denna hantverksmannamässigt skapade whisky. Sakta men säkert fångas den unika ka-
raktären hos whiskyn i det fantastiska landskapet med dess långa sjöfartshistoria. Stilen 
som Old Pulteney representerar är torr, fyllig och len i smaken med en antydan av havssalt 
både i doft och smak samt en fin sherry ton. 2012 blev Old Pulteney 21 utnämnd till World 
Whisky of the Year i The Whisky Bible.   www.berntsonbrands.se

Oppigårds Bryggeri   MONTER 3
Oppigårds bryggeri är ett litet bryggeri som finns i byn Ingvallsbenning utanför Hedemora 
i Södra Dalarna. Vi brygger smakrika öl, mest Ale men även Lageröl, Porter och Stout. 
I vår monter kan ni provsmaka de öl vi brygger året om men även årets Winter Ale och 
nyheter som, Söderbärke ölfestival (lager) Coast to Coast (ale) samt Thurbo Stout.
www.oppigards.com   info@oppigards.com

Pernod Ricard Sweden AB    MONTER 14/134
Pernod Ricard Sweden AB tillhör franska gruppen Pernod Ricard, med Isabelle Ducellier 
som verkställande direktör. Vi arbetar som licensierad importör, agent och konsult inom 
vin- och spritbranschen.
På mässan erbjuder vi ett stort antal varumärken, bland annat Jameson, The Glenlivet, 
Ballantine’s och Chivas samt olika specialbuteljeringar. I Taste Experience Hallen har vi vår 
Havana Club bar, där Sveriges ledande bartenders lär ut hur en äkta, kubansk Mojito ska 
blandas.
Vi upprepar förra årets succé i vår monter, ”Tasting Lounge”, där vi kommer att erbjuda 
exklusiva provningar för mindre grupper, ledda av våra framstående Brand Ambassadors. 
Boka din plats för provning i vår whiskymonter.   www.pernod-ricard.com 

Mjödhamnen   MONTER 107
Välkommen att prova mjöd från hela landet. Vi tillverkar mjöd lokalt på många olika plat-
ser. Stockholm Beer & Whisky 2012 blir första gången man kan få chansen att pröva alla 
dessa mjöd samtidigt. Över 30 olika mjöd av svenska honungar från 2010 och 2011 kan 
man få smaka på. Hitta er favorit! Vi importerar även mjöd och har en hel del nyheter från 
Polen i år. Samt har vi två olika Mölskor som görs i basen av vår verksamhet, vilken ligger 
i Bergslagen.  www.mjodhamnen.se

Moët Hennessy   MONTER 54
Moet Hennessy distribuerar exceptionella produkter över hela världen inom vin-och sprit-
branschen. Besök oss under mässan och upplev våra två unika whiskymärken - Ardbeg 
& Glenmorangie. Under första helgen kan ni även möta Ardbegs egen Distillery Manager 
Michael Heads, och under andra helgen finns vår Brand Ambassador på plats Karen Ful-
lerton. Välkommen!    www.lvmh.com

Monks   MONTER 39/60
Monks har arbetat för ölkulturen sedan 2006 och består idag av sex restauranger i centrala 
Stockholm. Vi har två bryggerier i direkt anslutning till restaurangerna, en välsorterad 
vinbar samt en whiskybar med uppåt tusen sorters whisky. 
Vi har tagit med oss öl från våra egna bryggerier, internationellt erkända bryggmästare 
och en hel del exotiska inslag. Dessutom har vi med oss en hel trailer fylld med öl från det 
hyllade belgiska bryggeriet De Struise Brouwers – för första gången i samlas så många av 
bryggeriets öl utanför Belgien.   www.monkscafe.se

N57   MONTER 153
Vi på N57  vill använda vår passion,  och mångåriga erfarenhet av dryckesbranschen runt 
om i världen, till att finna produkter och varumärken som verkligen tillför den svenska 
marknaden något nytt. Produkter som står ut i mängden. Hos oss hittar ni därför produk-
ter som The Kraken, Gin Mare, Atlantico, Hammer Head, Black Bottle Islay blend, samt 
ofiltrerad original whisky från Bunnahabhain, Tobermory, Ledaig och Deanston, samtliga 
helt utan färgämnen och tillsatser.   www.n57.se

Newcastle Brown Ale    MONTER 114
Självklart är Sveriges och Englands mest sålda ale på plats på Stockholm Beer Festival. 
Ända sedan 1927 har denna ale med sin knäck-smak och med en ton av humle och smör-
kola balanserat till en medelstor beska, varit ett populärt engelskt bidrag.
www.facebook.com/newcastlebrownalesweden

Nicotext Förlag   MONTER 155
Vi gör sällskapsspel. Att spela spel är något som både gör dig glad och håller dig ung, du 
kanske till och med blir lite smartare. På mässan har vi med oss tre av våra populäraste spel: 
Whiskyspelet, Ett Vinspel och Matspelet. Vi säljer alla tre till särskilt gynnsamma mässpriser. 
Vårt sortiment: Whiskyspelet – 400 smarta frågor om whisky.
Ett Vinspel – 400 underhållande frågor och svar om vin.
Matspelet – Världens mest smakrika sällskapsspel om mat.
www.nicotext.com   info@nicotext.com
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Philipson Söderberg   MONTER 21/24/25/123
Varmt välkommen till Philipson Söderberg. I över 20 år har vi sonderat terrängen världen 
över för att kunna erbjuda marknadens mest spännande och prisvärda viner och whisky-
sorter. Goda dryckesupplevelser är vår passion och vår uppgift är att förmedla så mycket 
kunskap och inspiration som möjligt till dig som konsument. Hos oss hittar du ett fantas-
tiskt sortiment både inom vin och whisky. Whiskysortimentet är brett och varierande, med 
alltifrån skotsk blended whisky till japansk matlwhisky, men också cognac, calvados, cider 
och öl. Kom till oss och prova spännande nyheter som Bowmore Laimrig, svenska ölen 
FrEQuency No Sleep in October och snackisen Jack Daniel´s Tennessee Honey. Registrera 
dig också som medlem och få Sveriges bästa magasin och nyhetsbrev om dryck och mat.
www.philipsonsoderberg.se

Pralinhuset   MONTER 47
Pralinhuset drivs av Mieneke och Günter.
I tillverkningen av våra chokladkakor använder vi oss av allt från vit, med endast kakao-
smör till mörk choklad med 100% kakaomassa. Chokladen kryddas och smaksätts på ett 
spännande och annorlunda sätt, som, till exempel, med chili, lakrits, kardemumma.
Tillsammans har vi drygt trettiofem års erfarenhet från flera femstjärniga hotell och först-
klassiga restauranger i hela Europa. Pralinhuset finns i centrala Stockholm på 3 ställen 
samt på nätet   www.pralinhuset.se   www.chokladhotell.se

Purity Vodka   MONTER 154
Purity Vodka i en egen klass the world’s most awarded ultra-premium vodka Med sin unika 
karaktär och mer än 30 segrar vid internationella dryckestävlingar har Purity Vodka revo-
lutionerat vodkavärlden. Den svenska ekologiska vodkan från mikrodestilleriet på Ellinge 
Slott är världens enda 100-poängsvodka (The Vodka Masters 2011) och har blivit utsedd 
till Vodka of the Year av branschtidskriften The Spirits Business. Men låt inte medaljerna 
blända dig, skapa dig din egen uppfattning. Välkommen!   www.purityvodka.com

RadioTeknik   MONTER 129
Har du någon gång känt dig osäker om du är körduglig dagen efter? Idag åker många fast 
av polisen, kanske på väg till jobbet ovetandes om att de fortfarande har kvar alkohol
i blodet. Kör säkert med Dräger Alkotestare så räddar du ditt körkort och liv!
Kom och besök oss i vår monter, det är ett perfekt tillfälle för att testa på, ställa frågor och 
framför allt köpa din egna alkotestare.   www.radioteknik.se   info@radioteknik.se

Rhum St Barth   MONTER 141
R. St Barth AUTHENTIQUE. This is the crown jewel of the selection. At 43% (86 proof), this 
is slightly stronger in alcohol content due to its age. Aged for 12-years in oak barrels, this 
rhum is similar to a Cognac or Armagnac in its quality. It was bottled in early 2011 and in 
unfiltered.
Individually numbered, the rhum is limited to 2,000 bottles per year globally and housed in 
a collectors box.
Tasting Notes. Rich and full, with flavors of plum, cherry, spices, licorice, vanilla, hints of 
chocolate and caramel with a slightly smoky finish. The flavors savor on the palate for a 
long-lasting finish.
AUTHENTIQUE is ideally enjoyed neat, though could be an ideal substitute in classic cock-
tails such as an Old Fashioned.
www.rhumstbarth.com   www.finewinessweden.se   jimmy@finewinessweden.se

Riktig Cider   MONTER 108
RIKTIG CIDER arbetar med dryck förädlad ur äpplet, främst cider och calvados.
Våra produkter är tillverkade av 100% äpple och kommer från Frankrike men också 
England, Spanien och Sverige. Vi vill visa att cider är kultur, kunskap och framförallt en 
fantastisk dryck! I vår monter hittar du bland annat den bästa franska cidern, ekologisk 
calvados och riktig engelsk cider.   www.riktigcider.se

SABMiller/Pilsner Urquell   MONTER 27
Pilsner Urquell tar för tredje året i rad med sig den 2700 liter stora trätunnan och serverar 
ofiltrerad & opastöriserad Pilsner Urquell, så nära Original Pilsnern från 1842 man kan 
komma. Det kommer även att finnas andra Tjeckiska öl tillgängliga såsom Masters, Gam-
brinus & Kozel. 
För mer information om vad som händer under mässan eller för att ställa frågor, besök: 
www.sabmiller.com   www.facebook.com/urpilsnernsvanner   henrik.persson@sabmiller.com 

Sejdelshoppen   MONTER 66
Sejdelshoppen säljer ölglas och bartillbehör. Passa på att lägg en beställning under mässan, 
så bjuder vi på frakten. Vi erbjud ölglasfrån merparten av Sveriges bryggerier och importö-
rer. Dessutom kan ni köpa Stockholm Beer & Whisky Festival´s historiska glas direkt av oss.

Sigtuna Brygghus   MONTER 34/37
För 27 år sedan var Samuel Adams med och lade grunden för den amerikanska craft beer-
revolutionen. Mer än något annat bryggeri har man sedan dess format ”den nya ölvärlden”. 
Idag bryggs omkring 50 olika öl, alltifrån storsäljaren Boston Lager till limiterade speci-
alöl i yppersta världsklass. I Sverige sprids denna ölkultur vidare av Sigtuna Brygghus 
och S:t Eriks Bryggeri, två av de ledande märkena bakom det pågående svenska ölundret. 
Välkommen till vår värld!   www.galatea.se

Smögen Whisky AB   MONTER 62 
Västkustens Whiskybränneri. Smögen Whisky grundades sommaren 2009 och producerar 
maltwhisky med stor karaktär och havsnära influenser från den bohuslänska västkusten. 
Whiskyn har en utpräglad stark karaktär med tydlig rökighet, maltighet och kustkänsla. 
Vill du äga ett whiskyfat, gå på en whiskyskola eller visning, är du välkommen till oss. 
I vår monter kan du bland annat prova vår råsprit och rökig whisky. Välkommen! 
www.smogenwhisky.se   info@smogenwhisky.se

Snälleröds Ångbränneri – en sann historia   MONTER 146 A
År 1901 stod Snälleröds Ångbränneri färdigt att tas i drift. Bönder i trakten kring Snäll-
leröd säteri hade låtit bygga det för att få avkastning för potatis och spannmål. Idag förs 
traditionen vidare genom familjen Berntson som sedan 1962 bor på Snälleröds Säteri, ett 
stenkast från det gamla bränneriet. Snapsen man tillverkar är helt ekologisk och gjord på 
hundraåriga recept från bränneriet. Idag finns fem spännande sorter till försäljning.
Vi erbjuder snapsprovning till en macka med gubbröra i vår monter.   www.berntsonbrands.se

Spendrups Bryggeri   MONTER 20/28/113/127
I vårt sortiment finner du bl a Old Gold, Premium Gold, Bright Brew och vår ekologiska 
öl Bistro Lager. Förutom befintliga brygder har vi inför mässan tagit fram tre tyskinspi-
rerade öltyper – Altbier, Kellerbier och Helles Bier. Välkommen att prova och tycka till om 
de tre brygderna. Du har dessutom möjlighet att direkt från vårt lilla bryggverk pröva en 
försöksbrygd som utvecklas under mässans dagar.
www.spendrupsbryggeri.se   henrik.astrom@spendrups.se
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Spendrups Vin   MONTER 126
Cognac Ferrand från Grand Champagne och Plantation Rum är avec av högsta premium 
kvalité som vi har glädjen att presentera. Utöver detta har ni möjlighet att prova Cognac 
Claude Chatelier, Daron Calvados, Grappa Luce della Vite och Grappa Castel Giocondo. 
Varmt välkommen!   www.spendrups.se

Speyburn – Highland Single Malt   MONTER 15
Speyburn Distillery grundades 1897 av John Hopkins nära staden Rothes i norra Skott-
land. Den berömde arkitekten Charles Doig har ritat byggnaden som idag är det mest foto-
graferade destilleriet i Skottland.  Mycket lite har förändrats de senaste 100 åren och det 
mesta av destilleriet är fortfarande intakt. Än idag används de traditionella destillerings-
metoderna och nu liksom då hämtar man vatten från den kristallklara floden Granity Burn. 
www.berntsonbrands.se

Spirit of Hven Backafallsbyn AB   MONTER 118
Destilleriet öppnades 2008 på ön Hven i Öresund mellan Sverige & Danmark. Det var då 
det tredje pot still destilleriet i Sverige. 
Vi producerar allt från Organic Gin till Organic Vodka,Organic Schnapps & Organic Aqua 
Vitea. All produktion görs och handbuteljeras på Spirit Of Hven. 
Produktionens hjärta ligger i vår Single Malt Whisky tillverkning. I vår monter kan Ni 
prova den slutsålda First Release Single Malt Whisky Urania, exklusivt för Stockholm Beer 
& Whisky Festival! Varmt Välkomna.   www.hven.com    info@backafallsbyn.se

Star Cigar & Spirits   MONTER 150
Star Cigar & Spirits är en liten importör av Handrullade Cigarrer samt lagrad sprit från 
runt om i världen med fokus på mörk rom!
Vi vill slå ett slag för fantastiska cigarrer ifrån bland annat My Father, Padron, Toscano 
samt rom ifrån Bristol Spirits, Ron Abuelo & Ron Botran! Varmt välkommna till oss på Star 
Cigar & Spirits.   Twitter@starcigar   www.starcigar.se   johan@starcigar.se

Staropramen   MONTER 38
Bryggeriet där Staropramen inom några år skulle komma att födas grundades 1869 i 
Prags förort Smichov. Bryggeriet, Pivovary Staropramen, byggdes ovanpå en källa som 
levererade rent och klart vatten till bryggeriet. Denna källa gav även upphov till bryg-
geriets namn – staro betyder nämligen ”gammal” och pramen ”källa” – alltså den ”ur-
sprungliga källan”. Tillverkningen sattes igång 1871 och snart var efterfrågan större än 
tillverkningskapaciteten. Bryggeriet växte kraftigt under slutet av 1800-talet och början på 
1900-talet. Då varumärket registrerades 1911 var efterfrågan enorm och det tog inte lång 
tid efter detta förrän Staropramen var det enda ölet i produktion hos bryggeriet. Trots flera 
krig, depression och kommunistisk planekonomi överlevde Staropramen och är idag en av 
de mest populära ölsorterna i Tjeckien och andra delar av världen. Denna ljusa lager expor-
teras nämligen till närmare 40 länder på fyra olika kontinenter.
På mässan kommer vi förutom de produkter ni hittar på den svenska marknaden att 
servera 3 produkter direkt från Prag, Staropramen Unfilterd, Staropramen Selection och 
Staropramen Velvet.   www.carlsbergsverige.se   www.staropramen.com

StellanKramer   MONTER 119
Välkommen till StellanKramer - en ledande importör av sprit och vin till den svenska 
marknaden. Vi företräder både kända och nya varumärken för whisky, vin, starkvin och 
likörer. StellanKramer har importerat whisky från Skottland sedan 1891 och utnämndes 
till ”Importer of the Year” av Allt om Vin 2011.
www.stellankramer.se   contact.us@stellankramer.se   info@kramer.se  

Stockeboda Gårdsbryggeri   MONTER 23
Hösten 2009 startades på Stockeboda Gård Skånes första gårdsbryggeri. Med 20.000 liter 
per år är vi ett av Sveriges minsta bryggerier och produktionen helt hantverksmässig. 
Vi satsar på karaktär och kvalité med goda möjligheter att göra specialbrygder.  
Nyheter! Single Malt med mynta. Premiär för Jaktporter. En honungs ale på recept från 
Vita Huset – var med och döp! Våra ölsorter finns på Systembolaget – allt från ljus ”gräs-
klipparöl” till vår diplomerade säsongsöl.   www.stockeboda.se   info@stockeboda.se

Stolt Furnishings   MONTER 147
Vi är en svensk möbelproducent som designar och tillverkar möbler med hög kvalitet och 
finish. Vi gör produkter som vi själva saknat och är stolta över. Vi vill erbjuda möbler för 
modiga män som kan ta plats, till och med i finrummet. På mässan presenterar vi Avec skå-
pen ”the Hide” och ”the ¼ Hide”. Moderna skåp för samlare och finsmakare av destillerade 
drycker. Välkomna att se och känna! För beställning och mer information kontakta 
benny@stoltfurnishings.com   www.stoltfurnishings.com

Strömsholms Brygghus   MONTER 44
Vi brygger öl med råvaror av hög kvalité samt stor kärlek till drycken och hantverket. 
Vi brygger ölen som vi själva vill dricka den, och har genom åren vunnit olika priser, så 
förhoppningsvis är det fler än vi som tycker om dem, så…. VÄLKOMNA TILL VÅR MON-
TER….. Svårare behöver det inte vara. Strömsholms Brygghus startade 2008 i Strömsholm. 
2010 flyttade vi in verksamheten till Köping där ni kan hitta oss ca 87,3 meter från järn-
vägsstationen i det gamla godsmagasinet. Vinka gärna när ni åker förbi med tåget, eller 
ännu hellre, kom förbi för en visning och/eller en provning med eller utan mat. 
www.stromsholmsbrygghus.se   info@stromsholmsbrygghus.se

Svenska Ölfrämjandet   MONTER 53
Svenska Ölfrämjandet arbetar för att 
- sprida kunskap om öl och ölets historia 
- öka förståelsen för öl som kvalitets- och kulturdryck 
- förbättra ölsituationen för dig som ölkonsument 
Svenska Ölfrämjandet har 
- månadsträffar på fyra orter i Sverige 
- medlemstidning med reportage 
- regelbundna bryggeribesök 
- pubguide för Stockholm, Göteborg och Skåne 
Besök oss i vår monter så berättar vi mer! 
Bli medlem och delta i ölprovningar, bryggeribesök, m.m.
www.svenskaolframjandet.se    info@svenskaolframjandet.se

Svensk Whiskyförmedling   MONTER 57
Svensk Whiskyförmedling strävar efter att hjälpa dig som konsument i jakten på intressan-
ta drycker. Vi hjälper till med snabb och effektiv hjälp vid privatimport, vi letar upp flaskor 
på förfrågan och återkommer med prisförslag inkl skatt och frakt. Allt pappersexercis tar 
vi hand om och skickar hem till er för underskrift.
Assistans vid köp av eget fat som är färdig för buteljering. Fram till idag har 7 whiskyklub-
bar använt sig av våra tjänster. Äger du fat som du vill buteljera då hjälper vi dig med det.
Vi representerar Kintra Whisky och Liquid Treasures (eSpirits Versandhandel) i Sverige.
WHISKYPROVNING! Vi som arbetar på svensk whiskyförmedling har whisky som passion. 
Vi delar gärna med oss med våra kunskaper och dryckesupplevelser genom att hålla whis-
kyprovningar. Boka en whiskyprovning till dig och dina whiskykamrater så håller vi en 
annorlunda provning. Vi står för utrustningen som behövs för provningen.
www.whiskyformedling.se   facebook.se/whiskyformedling    info@whiskyformedling.se

Anteckningar
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Symposion International   MONTER 50/56/154
Symposion är ett Malmöbaserat familjeföretag med en uttalad strategisk ambition att 
förse dryckesintresserade svenskar med smakupplevelser i världsklass. Genom kunskap 
och engagemang utvecklar Symposion dryckesintresset och genom goda och långvariga 
relationer med noggrant utvalda producenter förses den svenska marknaden med produk-
ter av yppersta kvalitet. Symposion har länge och målmedvetet lagt grunden till godare 
dryckesvanor, till kunskap och det högt utvecklade och bitvis unika dryckesintresse som 
finns i vårt land. Inget annat företag är i närheten när det gäller utmärkelser och priser på 
internationella dryckesmässor. Oss veterligen kan inget annat företag i hela dryckesvärl-
den visa upp ett lika prestigefyllt prisskåp. Vår filosofi baserar sig på de fem grundpelarna 
smak, passion, kvalitet, kunskap och sortiment.   www.symposionhot.se

Södra Maltfabriken   MONTER 65 
”Så mycket öl-Sverige så det är inte klokt” Vi är Södra Maltfabriken! Kom hit & drick La-
ger, Pale Ale, IPA,Imperial Red, ESB, Brown Ale eller testa vår grymma folköl! 
www.sodramalt.se    www.facebook.com/SodraMaltfabriken   kontakt@sodramaltfabriken.se

TequilaSpirit   MONTER 136
TequilaSpirit har sedan 2004 verkat för att sprida kunskapen och njutningen kring 
hantverksmässig tequila. Genom ett nära samarbete med Consejo Regulador del Tequila i 
México har vi utbildat branschfolk, personligheter och konnässörer i hantverket och kul-
turen kring tequila. TequilaSpirit är en medlemsklubb för nyfikna och njutare av smak och 
dryck. TequilaSpirit vill visa att Tequila och México har så mycket mer att erbjuda än salt 
och citron. Våga upptäcka något nytt eller återknyt en gammal bekantskap på bästa sätt. 
There is something about tequila…
www.tequilaspirit.se    info@tequilaspirit.se

The Balvenie – William Grant & Sons Nordic   MONTER 55 
Tillverkad i Spreyside på det skotska höglandet kan den exceptionella kvaliteten på Bal-
venies singel malt förklaras av att destilleriet behåller och vårdar en hög nivå på hantver-
ket. Malten vänds fortfarande för hand vilket man själv kan prova på i vår monter.  David 
Stewart, Balvenies Malt Master och en av världens främsta whiskyexperter, besöker Sverige 
efter 50 år på destilleriet. Tillsammans med Sam Simmons håller han i en Master Class: 
”Five decades of Balvenie”.   www.thebalvenie.com   pontus@nigab.se

The Flying Brewery  s MONTER 145 B
The ”Flying Brewery” bryggeriutrustning är tillverkat av det Österrikiska företaget Sign-
works och är ett automatiskt och kompakt minibryggeri med kapaciteten 350 liter. Mål-
gruppen är bland annat större restauranger och cateringföretag som vill kunna producera 
sin egen öl.
Siljan AirPark är en internationell by mitt i Dalarna som består av flygentusiaster där vi 
byggt vår egen flygplats, hus, hangarer och flygplan. Som pilotanvändare av denna inno-
vativa bryggeriutrustning har vi även börjat brygga vårt eget flygplatsöl.
www.flyingbrewery.com   info@flyingbrewery.com

The Nils Oscar Company AB   MONTER 42/140
Vi brygger gott öl och tillverkar god sprit. Vårt bryggeri finns sedan mitten av september 
2006 på Fruängskällan i Nyköping, ca 10 mil söder om Stockholm, och bränneriet finns 
närbeläget på Tärnö Säteri där även mälteriet är beläget. Vi har funnits sedan 1996, då på 
Kungsholmen i Stockholm.
På Nils Oscar arbetar några av Sveriges mest meriterade bryggare. Våra produkter säljs 
till krogar och Systembolagsbutiker i hela landet. 
Till årets festival tar vi med oss hela vårt ordinarie sortiment samt ett antal höstnyheter! 
Vi har både den nya Oktoberfest men också vårens nyhet Ctrl Alt Delete med oss. Besök
 oss i vår monter där ni får träffa våra bryggare och smaka våra öl. 
Ni kan också hitta någon av våra produkter hos PhilipsonSöderberg där man kan smaka 
på Frequency öl som vi har ett samarbete med.
Öl i vår monter:  God lager, India Ale, Ctrl Alt Delete, Coffee Stout, Hop Yard, Imperial 
Stout, Kalasöl, Rökporter och Oktoberfest. 
Till försäljning finns också t-shirts och våra fina glas. Besök oss på www.nilsoscar.se även 
i mobilen!

The Scotch Malt Whisky Society   MONTER 63
Vi kallas ibland för världens exklusivaste whiskyklubb, och då syftar man på whiskyn vi 
buteljerar. The Society räknas som den bästa oberoende buteljeraren och det är medlemmar-
na i klubben som får möjlighet att köpa flaskorna. Nu finns vi på plats i Sverige och i vår 
monter kan ni provsmaka Single cask whisky från bla Laphroaig (Sherrycask), Kilchoman, 
Glenmorangie, Port Charlotte och Rosebank. 
www.smws.se   patrik@bergslagensdestilleri.se

TOMP Beer Wine & Spirits   MONTER 13
Välkommen till TOMP – en av de ledande, och mest innovativa importörerna  för öl, vin och 
sprit på den svenska marknaden. TOMP representerar varumärken från hela världen, både 
välkända större varumärken som t.ex. Old Speckled Hen, Chimay och Chang men också lite 
mindre kända varumärken som t.ex. Napa Smith från Kalifornien. Förutom dessa varumär-
ken har vi en hel bunt med andra som vi presenterar på Stockholm Beer Festival så välkom-
mens att botanisera i vår monter.   www.tomp.se

Tre Svampar Import/Export   MONTER 124
Importör av spännande drycker från öst. Vår vision är att kunna erbjuda svenska kunder 
ett mer varierande och berikande utbud med hög kvalitet. Vår öl Zhiguli Barnoe från Mosk-
va vann t.ex i Tyskland i fjol som bästa klassiska pilsner. Det blir spännande att se hur den 
klarar denna ölfestival. Våra olika mjöd från Sankt Petersburg har recept från medeltiden 
och är fortfarande mycket uppskattade. Mjöd dricks normalt i Ryssland varje dag under 
hela smekmånaden. I USA heter smekmånad honeymoon…   www.tresvampar.se

Tullamore Dew   MONTER 12
Tullamore Dew är Sveriges mest sålda irländska whiskey och den näst största i sin kategori 
i världen. I montern kommer besökare få uppleva Tullamore Dews bredd och mångsidighet 
som ren whiskey, i cocktails och i irish coffees. Whiskeyn är en unik kombination av de 
bästa från den irländska whiskeykulturen- pot still, malt och grainwhiskey. Den trippeldes-
tilleras och åldras långsamt i särskilda ekfat som ger den sin distinkta smak. I vår monter 
finns Tullamore Dew original och12 årig. Välkommen.   www.nigab.se
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Två Bryggare/Österlenbryggarna   MONTER 41
Företaget drivs idag i majoritet av familjen Persson i tredje generationen sedan 1953. Vår 
stolthet är egna produkter som TomelillaDrickan och Ysta Färsköl, som vi då för vår Ysta 
3,5 fick Guld 2010. Men man skall inte glömma bort vårt samarbete med två bryggerier 
med fantastiskt bra öl. Weltenburg Klosterbrauerei i Tyskland, som vi samarbetat med i 
över 15 år, där vi 2011 fick Guld för Asam Bock och tidigare år fått Silver och Brons för 
andra produkter i deras sortiment, samt Lobkowicz bryggeri i Tjeckien vilka vi haft ett 
samarbete med i 10 år.   www.tvabryggare.se

UK Import AB   MONTER 156
UK Import har funnits i Stockholm i 15 år och idag leverera vi våran huvudprodukt Wal-
kers Crisps till dem flesta Britisk pubar.På mässan kommer vi att även har våran senast 
product Ginger Beer som kan används som alkohol fri alternativ eller som mixer till drin-
kar som Fidel Castro och Moscow Mule.   www.ukimport.nu

Valora Trade Sweden AB   MONTER 105
El Dorado Rom från Guyana är en av världens mest prisvinnande rommärken.
2011 vann 15YO både ”Best in Class Gold” och IWSC Trophy i romklassen. Tillsammans 
med 12YO och 21YO presenterar vi ett romsortiment av yttersta kvalitet.
Finns i Systembolagets beställningssortiment.
Underberg – the Herbal Disgestive – after a good meal.
Schlumberger Sparkling Wine tillverkat enligt Methode Traditionelle och finns i 3 varianter:
White Secco, Gold och Brut.
Asbach 3YO är en klassisk Weinbrand från Tyskland med djup arom och smak.
www.valoratrade.se   otto.fitinghoff@valoratrade.se 

Ward Wines   MONTER 139
Ward Wines AB är en av Sveriges ledande importörer av vin och sprit, i första hand från 
familjeägda producenter. Våra ledstjärnor är kvalitet, ursprung och personlighet. Välkom-
na till vår monter för att prova Barceló från Dominikanska Republiken, lagrad mörk rom i 
världsklass.   www.wardwines.se

Warsteiner – en tysk ölklassiker   MONTER 15
Warsteiner är en äkta tysk klassiker.  Familjeföretaget grundades redan 1753 av familjen 
Cramer och har sitt säte i den lilla byn Warstein. Med sin långa erfarenhet på över 250 år 
inom bryggbranschen och sin utvecklade moderna bryggteknik är det inte konstigt att 
ölkännare världen över uppskattar dess friska och fräscha pilsnersmak. Faktum är att man 
är så mån om sin kvalitet att man aldrig låter sin öl licensbryggas och du dricker samma öl 
oavsett om du befinner dig i Stockholm, Dubai, Sidney eller i lilla Warstein.
www.berntsonbrands.se

Vinoliv Import   MONTER 132
Vinoliv är en vinimportör av högkvalitativa produkter i främst mellan- och högprisseg-
mentet. Vi importerar endast vin från Italien. Vår målsättning är att hitta viner som tillför 
värden till våra kunder. I vår portfölj hittar man spännande och unika produkter som är 
valda med stor omsorg. Vi levererar till Systembolaget och restauranger i Sverige. 
www.vinoliv.se   info@vinoliv.se  

W&B of Sweden AB   MONTER 142
Vi är ett företag där erfarenhet och kunskap integrerats i perfekt harmoni och som sätter 
värde på de skandinaviska principerna om kvalitet och detaljer. Dessa principer vägleder 
oss vid skapandet av våra unika produkter.
Den nya svenska premiumshoten Arouz – The Caffeine Shot innehåller naturligt koffein 
från kaffebusken som ger festen en kickstart! Finns i smakerna Licorice och Passion.
www.arouz.com   www.facebook.com/TheCaffeineShot   contact@wbsweden.com

För första gången i Sverige, kommer vi 
att servera ofi ltrerad Krušovice Mušketýr på 

Stockholm Beer & Whisky Festival.
Mušketýr har en ljus bärnstensfärg och 

bryggs enligt ett traditionellt tjeckiskt recept 
med dekoktion och dubbel jäsningsprocess.

Den är ofi ltrerad och opastöriserad och är därför 
lätt grumlig med en härlig jästarom med inslag 

av korn, humle och karamell. 

Krušovice Mušketýr får ingen 
seriös ölälskare missa!

Besök Krušovice i monter 115 
facebook.com/KrusoviceSweden

Mušketýr

Anteckningar



40 41HALL I & II – STOCKHOLM BEER & WHISKY FESTIVAL med TASTE EXPERIENCEHALL I & II – STOCKHOLM BEER & WHISKY FESTIVAL med TASTE EXPERIENCE

Varmt välkommen till 
Josephines Champagnebar i Hall II
Här i monter 116 kan du botanisera bland olika 

champagnestilar – från snustorrt till rosé och 

årgångar. Josephine Edelskog är på plats under 

hela mässan, vilket ger dig ett fantastiskt till-

fälle att ta reda på vad just du tycker om – att 

hitta din egen stil!

      Mer än 20 år i champagnevärlden betyder 

gedigen kunskap om den mytomspunna dryck-

en. Josephine – som är dubbad Dame de Officier 

i Champagne – är en ofta anlitad föredragshål-

lare och mentor för unga sommelierer. Hon har 

dessutom Guinnessrekord i sabrering.

      Josephine har även hunnit med att äga och 

driva restauranger, skriva böcker, formge en hel 

glasserie, vara med AdamLive i TV3 samt starta 

champagenbarer – till exempel Josephines Cham-

pagnebar på Prinsen i Stockholm. 

      Välkommen till en monter du inte vill missa!

Några av våra artister under mässan

Annis Brander Stamp & Go Shanty

Trafikinformation

Mässa vid Nacka strand 
27-29 september och 4-6 oktober

Vi förstärker linje 443, båda riktningarna, 
se tidtabell nedan.
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Torsdag den 27 september och torsdag den 4 oktober

Från Slussen gäller följande extraavgångar: 10.00, 
10.20, 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, 12.20, 13.00, 13.40, 
14.20, 15.40, 16.10, 16.54, 17.30, 18.10, 18.40, 19.10 
och 19.40.
Från Nacka strand gäller följande extraavgångar: 
14.35, 18.52, 19.22, 19.55, 20.25, 20.55, 21.25, 22.00, 
22.25 och 23.25.

Fredag den 28 september och fredag den 5 oktober

Från Slussen gäller följande intervall:

•  Mellan kl. 11.00–12.00 – var 5:e–15:e minut

•  Mellan kl. 12.00–19.45 – var 4:e–8:e minut
Från Nacka strand gäller följande:  mellan kl. 18.05–
20.00 var 7:e–8:e minut och mellan kl. 20.00–23.35 
var 6:e minut.

Mer information
SL:s kundtjänst
Telefon 08-600 10 00
sl.se
mobil.sl.se

Lördag den 29 september och lördag den 6 oktober
 
Från Slussen gäller följande intervall:

•  Mellan kl. 10.40–13.45 – var 7:e–8:e minut

•  Mellan kl. 13.45–19.54 – var 5:e–6:e minut

•  Mellan kl. 20.00–20.45 – var 10:e minut
Från Nacka strand gäller följande: mellan kl. 15.15–
17.00 var 10:e minut, mellan kl. 17.00–00.00 var 
6:e minut och mellan kl. 00.00–00.35 var 5:e–10:e 
minut.

SL i samarbete med
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LOCH LOMOND
PEATED 17 YO
FRÅN NYTT
SPÄNNANDE
DESTILLERI!

Varannan förare som
omkommer i singelolyckor i
trafi ken är alkoholpåverkad.
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AN IRISH WHISKEY 
WORTHY ITS NAME
Unique Pot Still  Irish  
Whiskey distilled
from  100% barley
 70% single malt & 30% single Pot Still

Loch Lomond Peated 17 YO
är  en Highland single malt
skotsk whisky från traditionell koppar
stilldestillering. Loch Lomond Distillery
är det enda destilleri som producerar både
malt-  och grainwhisky i samma anläggning.
Loch Lomond Peated 17 YO lanseras
1 oktober i Systembolagets
fasta sortiment.          

93 poäng 
Jim Murrays
Whisky Bible,

sedan 2009

PROVA OSS I TASTE EXPERIENCE
HALL 2, MONTER 119

Restauranger och fastfood
Stockholm Beer & Whisky Festival med Taste Experience

BBQ Smoked Wraps   UTOMHUS
BBQ Smoked Wraps - en fyllig wrap med rökig bbqsmak. Hickoryrökt karré i bbqsås, 
steppsallad, rödlök och fräsch isbergssallad inlindat i ett färskt tunnbröd. 

Eventpasta   UTOMHUS
Färsk pasta med egna recept på såser, i klassisk ”fast food” miljö där vårat koncept är 
att lyfta upp slow food mat till en hanterligt och underbar matprodukt för konsumenten.
Bolognese är ett långkok på högrev, vitt vin ,morötter och äpplen.
Spenatsås med oliver, ost,creme fraiche. Kantarellsås med chili/grädde men den har vi bara i 
begränsad mängd så den kommer att varvas med tomat och basilika sås.   www. eventpasta.se

Forno Romano   BREDVID CUISINEN
Pizzeria Forno Romano erbjuder goda pizzor och smakrika pastarätter.

Korvgubben   UTOMHUS
Välkommen ut i luften mellan husen. Här serverar vi korv, hamburgare, fish & chips och 
langos. 

Restaurang GQ   OFFICIELL MÄSSRESTAURANG CUISINEN
Den välkände krögaren Jürgen Grossman med duktiga kockar serverar allt ifrån soppa 
och ankleverterrin till 3-rätters menyer och andra rätter med gastronomisk touch i av-
slappnad miljö.

Wannfors Catering   UTOMHUS
Välkommen och smaka på TexMex i form av nachos, tacos och tortillas samt vår smak-
liga Hjortkebab.

Wokad Ren (Suovas Kebab)   UTOMHUS
En given succé. Wokad Ren är Suovas rökt renkött som serveras i ett nybakat pitabröd med 
fräsch krispig isbergssallad, mild krämig vitlöksdressing samt en klick lingon på toppen. 
Serveras rykande fort! 
facebook.com/wokadren   norrlandsvilt@gmail.com

P
rod

u
k

tion
: S

tock
h

olm
 S

öd
ra R

ek
lam

by
rå A

B
. T

ry
ck

: E
O

 G
rafi

sk
a  



44


