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Hälften av alla som drunknar 
har alkohol i blodet.

2011 
World Whisky 

of the Year 
“One of the most 

beautiful, complex and 
stunningly structured 
whiskies ever created.”

Jim Murray’s Whisky Bible 2011

Ballantine’s 17 yo
Varu nr 10271 

Pris 595 kr/70 cl
Inköpt volym 2000 flaskor

Ursprungsland Skottland. Skotsk blended whisky.
Alkoholhalt 43%.

Doft Varm och söt doft.
Smak Krämig och lite lätt antydan av rök i denna 

klassiker som första gången togs fram för 75 år sedan.
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Välkommen till 
jubileumsfestivalen
Vem kunde väl ana detta, den där fredagen för 20 år sedan, när kollegorna 
försökte få mig att beställa öl till maten. Jag tyckte inte om öl, tyckte det var 
en ”grabbig” dryck som man bara rapade av. Men min nyfikenhet väcktes där 
och då. Varför visste ingen vad som skilde de tre olika sorters öl som serverades,
eller vilken mat den passade till? Varför beställa en stor stark, lika korkat i 
mina ögon som att beställa en stor mat.

1992 slog vi upp portarna till den första
mässan, 143 olika sorters öl kunde 
vi presentera och mässan blev en stor
succé. 1993 tog vi med whisky då jag 
det året fick veta att malt whisky faktiskt
är öl, utan humle, innan den destilleras.
Sedan dess är mässan också världens 
största whiskymässa. 

Nu har det gått 20 år och mässan firar
stolt sitt jubileum med många tusentals
olika sorter att välja bland. Jag är så glad
att jag fått bidra till att öppna ”damm-
luckorna” så att maltvågen kunnat forsa
fram i vårt land. Glad att jag idag kan 
så mycket mer. Glad över alla nya bryggerier och destillerier som växer upp. 
Glad och stolt över mina duktiga medarbetare. Glad över att snart få 
presentera vårt nya spännande projekt Dryckesakademien. 

Mest glad är jag över att få hälsa alla er livsnjutare välkomna till årets stora 
jubileumsfestival.

Marianne Wallberg
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ett svenskt whiskydestilleri
www.grythyttanwhisky.se
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Alkohol är beroendeframkallande.



Dryckesakademien
– en ny mötesplats
Stockholms Öl & Vin som är arrangör av Stockholm Beer & Whisky Festival 
och Taste Experience lanserar nu Dryckesakademien – den helt nya mötesplatsen
för drycker. Här kommer du att kunna boka spännande provningar, för dig själv,
dina vänner, kunder eller dina medarbetare. Du kommer att erbjudas ett brett 
urval av lärorika och utvecklande utbildningar, som vänder sig till både dig som 
bara kan lite och till dig som vill lära dig allt. 

Med landets och världens 
ledande experter inom respek-
tive område knutna till 
dryckesakademien kan vi lova
att du kommer att utveckla
din kunskaper precis så långt
du vill. 

Dessutom kommer du också
att få möjlghet att träffa 
människorna bakom dryc-
kerna – producenter från 
världens alla hörn som mer 
än gärna berättar om sina 
produkter och svarar på dina 
frågor när de är här på besök. Och bäst av allt, du kommer inte att behöva 
resa långväga, Dryckesakademien kommer att vara verksam över hela landet
genom samarbeten med ledande hotell och restauranger. 

Välkommen att lära dig mer om världens drycker.

Läs mer om oss på vår nya mötesplats:  
www.dryckesakademien.se
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Så här går det till
Ditt provningsglas.
I entrén får du ditt provningsglas – som du naturligtvis får ta med dig hem. 
På glaset finns tre markeringar – avec 2 cl, vin 5cl och öl/cider 15 cl som är 
volymen på festivalens olika provsmakningar. Det finns gott om sköljställen 
där du kan rengöra glaset mellan provningarna. Ett rent glas är förutsättningen
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 provasmaka. Observera att det endast går att betala
med kontanter i de flesta montrar.  Det finns möjlighet att göra uttag både 
utanför och inne på mässområdet.

Träffa experter och lär dig mer.
Här på Stockholm Beer & Whisky Festival och 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 8–10 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, ostron, sushi, tex mex, souvas 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.

Lämna bilen eller prova alkoholfritt.
Tänk på att bilkörning och alkohol inte hör ihop. Om du skall köra från 
festivalen finns det alkoholfria alternativ hos alla dryckesutställare. 
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SKOLOR   TORSDAG 29 SEPTEMBER
Ölskola I 15:30, 17:30, Michel Jamais Avgiftsfri
Ölskola II 17:00, 19:00, 21:00 Jan Erik ”Janko” Svensson 150 kr
Whiskyskola 18:00, 20:00 Micke Nilsson 190 kr

MASTER CLASSES TORSDAG 29 SEPTEMBER
Absinthprovning 16:00 Jean-Pierre Trouillet 190 kr
Old Pulteney & anCnoc 16:30 Gordon Bruce & Tanya Fraser 190 kr
The Scotch Malt Whisky Society 17:00 Annabel Meikle 190 kr 
Ardbeg 17:00 Michael Heads 190 kr 
A. de Fussigny Cognac House 18:00 Valeriia Bondar 190 kr
Maker’s Mark 18:00 Jonatan Östblom-Smedje 190 kr 
Highland Park 19:00 Martin Markvardsen 190 kr 
Flying Dog 19:00 Matt Brophy 190 kr 
Chimay 21:00 Mr Bordon & Mr Marangon 190 kr 
Whisky Challenge 21:00 Martin Markvardsen 190 kr 

SKOLOR   FREDAG 30 SEPTEMBER
Ölskola I 15:30, 17:30, 19:30 Michel Jamais Avgiftsfri
Ölskola II 17:00, 19:00, 21:00 Jan Erik ”Janko” Svensson 150 kr
Whiskyskola 17:00, 19:15 Micke Nilsson 190 kr
Calvadosskola 21:15 Michel Jamais 190 kr

MASTER CLASSES   FREDAG 30 SEPTEMBER
The Scotch Malt Whisky Society 16:00 Annabel Meikle 190 kr 
Absinthprovning 16:00 Jean-Pierre Trouillet 190 kr
Hanyu & Chichibu 16:00 Mr Akuto & Mr Miller 190 kr 
Ardbeg 17:00 Michael Heads 190 kr
Maker’s Mark 18:00 Jonatan Östblom-Smedje 190 kr 
6 viner från Toscana 18:00 Janos Pataky 190 kr
Mackmyra 18:00 Angela D’Orazio 190 kr

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Skolor och provningar
Stockholm Beer & Whisky Festival och Taste Experience erbjuder ett stort antal skolor och 
exklusiva provningar som alla varar i cirka en timme. Ölskola I är en avgiftsfri introduktion 
till ölets värld medans övriga skolor ger dig fördjupade kunskaper om öl, whisky och calvados. 

Väljer du någon av våra Master Classes får du dessutom en unik möjlighet att träffa experter 
och representanter från bryggerier och destillerier som tar dig med på en djupdykning inom 
utvalda varumärken eller dryckesområden. I avgiftsbelagda skolor och Master Classes ingår 
självklart de drycker som provas.

Samtliga skolor och Master Classes bokas och betalas i informationen vid entrén till 
Stockholm Beer & Whisky Festival. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Platserna är begränsade och bokas i informationen.
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MASTER CLASSES   FREDAG 30 SEPTEMBER  forts.
Flying Dog 19:00 Matt Brophy 190 kr  
A. de Fussigny Cognac House 20:00 Valeriia Bondar 190 kr
Highland Park 20:00 Martin Markvardsen 190 kr 
Old Pulteney & anCnoc 20:00 Gordon Bruce & Tanya Fraser 190 kr
Chimay 21:00 Mr Bordon & Mr Marangon 190 kr

SKOLOR   LÖRDAG 1 OKTOBER
Ölskola I 13:30, 15:30, 17:30, 19:30 Michel Jamais Avgiftsfri
Whiskyskola 15:00, 18:00 Micke Nilsson 190 kr
Ölskola II 15:30, 17:00, 19:00, 21:00 Jan Erik ”Janko” Svensson 150 kr

MASTER CLASSES   LÖRDAG 1 OKTOBER
Irish Whiskey från Midelton 13:30 – 190 kr
Ardbeg 14:00 Michael Heads 190 kr
Fruktdestillat 14:00 Richard Jansson 190 kr
Highland Park 15:00 Martin Markvardsen 190 kr
Absinthprovning 16:00 Jean-Pierre Trouillet 190 kr
Talisker 16:00 Mark Lochhead 190 kr
Krušovicebrew master seminar 16:00 Tomáš Kosmák 190 kr
Hanyu & Chichibu 17:00 Mr Akuto & Mr Miller 190 kr
The Scotch Malt Whisky Society 18:00 Annabel Meikle 190 kr
Mohawk Brewing Co 18:00 Stefan Gustavsson 190 kr
A. de Fussigny Cognac House 18:00 Valeriia Bondar 190 kr
Flying Dog 19:00 Matt Brophy 190 kr
Glengoyne 20:00 Stuart Hendry 190 kr
Maker’s Mark 20:00 Jonatan Östblom-Smedje 190 kr
Old Pulteney & anCnoc 20:00 Gordon Bruce & Tanya Fraser 190 kr

SKOLOR   TORSDAG 6 OKTOBER
Ölskola I 15:30, 17:30 Michel Jamais Avgiftsfri
Ölskola II 17:00, 19:00, 21:00 Jan Erik ”Janko” Svensson 150 kr
Whiskyskola 18:00, 20:00 Micke Nilsson 190 kr

MASTER CLASSES TORSDAG 6 OKTOBER
Ölvisholt brugghus Island 16:00 Jon E. Gunnlaugsson 190 kr
Irish Whiskey från Midelton 16:00 – 190 kr
The Scotch Malt Whisky Society 17:00 Ola Lindberg 190 kr 
Världsberömde Jim Murray 17:00 Jim Murray 190 kr 
Maker’s Mark 18:00 Jonatan Östblom-Smedje 190 kr 
Whisky Challenge 18:00 Martin Markvardsen 190 kr 
Världsberömde Jim Murray 19:00 Jim Murray 190 kr 
Highland Park 20:00 Martin Markvardsen 190 kr 
Irish Whiskey through time 20:00 John Cashman 190 kr
Balblair Vintage 21:00 John MacDonald 190 kr
BrewDog 21:00 James Watt 190 kr

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet. 9



SKOLOR   FREDAG 7 OKTOBER
Ölskola I 15:30, 17:30, 19:30 Michel Jamais Avgiftsfri
Ölskola II 17:00, 19:00, 21:00 Jan Erik ”Janko” Svensson 150 kr
Whiskyskola 17:00, 19:15 Micke Nilsson 190 kr
Calvadosskola 21:15 Michel Jamais 190 kr

MASTER CLASSES   FREDAG 7 OKTOBER
Arran Single Malt Whiskies 15:15 Euan Mitchell 190 kr 
Danish Master Breweries 15:30 Rasmussen, Huusfeldt, Munk, Jensen 190 kr
Världsberömde Jim Murray 15:30 Jim Murray 190 kr 
The Scotch Malt Whisky Society 16:00 Ola Lindberg 190 kr 
BrewDog 16:00 James Watt 190 kr 
Glenmorangie 17:00 Karen Fullerton 190 kr 
Cognacsprovning ABK6 17:00 Louise Viero 190 kr 
6 viner från Toscana 18:00 Janos Pataky 190 kr 
Världsberömde Jim Murray 18:00 Jim Murray 190 kr 
Maker’s Mark 19:00 Jonatan Östblom-Smedje 190 kr 
Tomatin Destillery 19:00 Iain Scott 190 kr
Irish Whiskey through time 20:00 John Cashman 190 kr
Lagavulin 20:00 Gerogie Crawford 190 kr 
Highland Park 21:00 Martin Markvardsen 190 kr
Ölvisholt brugghus Island 21:00 Jon E. Gunnlaugsson 190 kr
Danskt nytänknade 21:30 – 190 kr

SKOLOR   LÖRDAG 8 OKTOBER
Ölskola I 13:30, 15:30, 17:30, 19:30 Michel Jamais Avgiftsfri
Whiskyskola 15:00, 18:00 Micke Nilsson 190 kr
Ölskola II 15:30, 17:00, 19:00, 21:00 Jan Erik ”Janko” Svensson 150 kr

MASTER CLASSES   LÖRDAG 8 OKTOBER
anCnoc & Speyburn 13:00 Gordon Bruce & Tanya Fraser 190 kr
Glengoyne 13:30 Robbie Hughes 190 kr
Fruktdestillat 14:00 Richard Jansson 190 kr 
Balblair Vintage 14:00 John MacDonald 190 kr
Danish Master Breweries 14:00 Rasmussen, Huusfeldt, Munk, Jensen 190 kr 
Glenmorangie 15:00 Karen Fullerton 190 kr 
Highland Park 15:00 Martin Markvardsen 190 kr 
Arran Single Malt Whiskies 15:15 Euan Mitchell 190 kr 
BrewDog 16:00 James Watt 190 kr 
Tomatin Destillery 17:00 Iain Scott 190 kr 
Cognacsprovning ABK6 17:00 Louise Viero 190 kr 
The Scotch Malt Whisky Society 18:00 Ola Lindberg 190 kr 
Ölvisholt brugghus Island 19:00 Jon E. Gunnlaugsson 190 kr
Mohawk Brewing Co 19:00 Stefan Gustavsson 190 kr 
Maker’s Mark 20:00 Jonatan Östblom-Smedje 190 kr
Mikkeller 20:00 Mikkel Borg Bergsjø 190 kr 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.10



Alkoholkonsumtion under 
graviditeten kan skada barnet.

Vad får mer än 1,8 miljoner personer att samlas  
och dricka 2 000 000 liter öl varje år?

*Hofbräuhaus restaurang i München tar årligen emot över  
1,8 miljoner gäster som dricker 2 miljoner liter öl.

UPPSKATTAD  
SEDAN 1589

– 422 år senare i ordinarie  
sortiment på ditt Systembolag.  

Den som väntar ...
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Utställare Hall I
Stockholm Beer & Whisky Festival

Alambic MONTER 12
Vi är en liten nystartad vinimportfirma med stor erfarenhet från dryckesbranschen. Vår mål-
sättning 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 nära våra kunder, genom vårt vin-
forum kan vi erbjuda provningar med mera. Vi representerar mikrobryggerierna Anker bräu
Nördliger, Eskilstuna Ölkultur, Brouwerij Van Eccke och Brouwerij Het Sas.

Allt om Whisky MONTER 49
Allt om whisky är tidningen för dig som är intresserad av whisky och öl. Är du passionerad provare
med ett bibliotek av några av de finaste centilitrarna eller gillar du att ta en blended ibland, 
eller kanske hellre bourbon? Hos oss finner du helt enkelt allt om whisky – reportage, nyheter, 
profiler, tester, frågor och svar, tips, med mera. Vi lovar att vi har något åt alla som tycker om 
whisky och öl.

anCnoc MONTER 16
A modern Tradition. 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 Hertigen av Fife.  Markerna i omgivningen var fulla av torv och korn växte sig stark på de
närliggande 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.

Anderssons Drycker MONTER 36
Andersson finns på riktigt. Jag heter Mats i förnamn och har hela livet arbetat med livets njutningar.
1996 fick jag möjligheten att skapa mitt eget öl och det blev början på Anderssons. 

Anni D’s Scottish Confenctionary MONTER 46
When I moved to Sweden from Scotland a few years ago I wanted to keep some of my childhood
memories alive of the people I had left behind. The result you can enjoy today. I operate my business
from my home in the countryside near Enköping, making the candy by hand, using the recipe handed
down to me from my grandmother who lived in a little fishing village on the west coast of Scotland.
I can still remember running home from school to taste the candy still warm from the pot!

Anteckningar
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Arcus Sweden MONTER 23
Arcus Sweden AB är ett helägt dotterbolag till Arcusgruppen. Bolaget startades 2002 och är ett 
av de ledande varumärkesföretagen på den svenska marknaden för alkoholhaltiga drycker. Arcus
Sweden representerar dels Arcusgruppens egna varumärken och har dels utvecklat samarbeten med
några av de största och mest välkända sprit- och vinproducenterna i världen. På årets festival så har
vi valt att jobba uteslutande med en av årets största succéer på den internationella spritscenen. 
Nämligen Fireball Cinnamon Whisky.

Bergslagens Destilleri MONTER 58
I Nora stad gör Bergslagens Destilleri en storsatsning på whisky och för vidare den tradition av mat
och dryck som finns i regionen. Vi har stora planer på både kort och lång sikt. Tack vare en av Sveriges
mest erfarna Master Blender har Bergslagens Destilleri redan en prisbelönt whisky att erbjuda. Det
är den välbalanserade och fruktiga whiskyn Engelbrekt. Vi erbjuder besökarna en whiskybar, restau-
rang, konferens och vi är det enda destilleri i världen som driver The Scotch Malt Whisky Society.

Boulard Calvados MONTER 30
Här kan du prova hela rangen från calvadosproducenten Boulard samt deras goda cider. Nytt från
Boulard är Pommeau de Normandie, det är en äppeljuice förstärkt med calvados. Här finns Boulard
Grand Solage till exklusiva Boulard 21 ans. 

Box Destilleri MONTER 48
Världens nordligaste whiskydestilleri. Vi finns ca 10 mil norr om Sundsvall, i Ådalen vid mynningen
av Ångermansälven. Vi började vår produktion av den ädla maltdrycken hösten 2010. Under ledning
av vår destillerichef Roger Melander ska vi producera ca 100 000 liter under 2011.  I vår monter
under festivalen kan du köpa ett unikt festivalfat, få smakprov av vår egna produktion m.m., kom
och kika!

Braunstein MONTER 44
Whisky och flugfiske är lika som två droppar vatten. Du andas lite djupare och tittar rakt in i själen.
Både när du fyller munnen med en god whisky och när man ser gryningen med ett fiskespö i 
handen. Bröderna Braunstein är passionerade flugfiskare och det var under deras fiskeutflykter längs
de vackra skotska floderna idén att utveckla och tillverka en dansk whisky väcktes.

Brekeriet MONTER 66
Upplev nya smaker hos Brekeriet. Smaka den enda Kölsch som importeras till Sverige, Früh Kölsch,
eller världens bästa Bière de Garde, La Bavaisienne Ambrée (ratebeer). Utöver dessa kan man prov-
smaka ytterligare 6 olika franska öl från Brasserie Thiriez och Brasserie Theillier som brygger öl av
typerna Saison och Bière de Garde. Vill man provsmaka belgisk öl i världsklass så finns såväl mörk
som ljus stark belgisk ale samt veteöl från Brasserie de l’Abbaye des Rocs i Brekeriets monter.

Anteckningar
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Ett lyckat 
samarbete 
som doftar 
bourbon.
Tack för det Daniel Eriksson,  
Carnegie Porters bryggmästare  
och Garrett Oliver vid Brooklyn  
Brewery. Premiär på Stockholm  
Beer & Whisky festival 29 september.

På  
Systembolaget  

från 1:a  
november

Alkohol i samband med arbete 
ökar risken för olyckor.
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Brewery International MONTER 28
Brewery International startade sin verksamhet i Sverige 2005 och har på kort tid blivit en viktig
aktör på den svenska ölmarknaden. Spanien, England, Skottland, Belgien, Finland, Italien, USA,
Irland, Australien, Grekland, Tjeckien och Tyskland är länder vi importerar från – vi har ölsorter
för alla tillfällen.

Brill & Co MONTER 2
Brill & Co erbjuder Sveriges bredaste portfölj av premiumöl. Vi arbetar med många av världens
högst rankade öl och bryggerier, liksom flera av Sveriges mest spännande mikrobryggerier. Sorti-
mentet är i ständig förändring med många heta nyheter och trendskapande produkter. Eftersom
varje öl har en egen personlighet har vi med oss en himla massa godsaker till festivalen. På så sätt
kan du upptäcka nya favoriter tillsammans med kära återseenden.

Brutal Brewing MONTER 24
Brutal Brewing är ett växthus för ölidéer. Vi är brutalt ärliga och gränslösa i vår ambition att brygga
oväntade och prisvärda ölsorter med kvalitet. Unikt till mässan har fyra bryggmästare fått i uppdrag
att ta fram sin egen öl på fat.

Carlsberg Sverige MONTER 27
Carlsberg Sverige är Sveriges ledande bryggeri och erbjuder ett brett urval av drycker. Carlsberg
Sveriges framgångar är en kombination av starka lokala och internationella varumärken, bryggar -
tradition och hög kompetens som sträcker sig mer än 300 år tillbaka i tiden. På mässan erbjuder vi
ett stort antal varumärken bland annat Falcon, Leffe, Estrella, Erdinger och naturligtvis Carlsberg.
Vi är även mycket stolta över att för först gången kunna presentera Carnegie Porters 175-års 
jubileumsutgåva.

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.

Caves du Vineum MONTER 64
Vin- och spritimportör som lägger fokus på högkvalitetsprodukter i alla segment. Hos oss hittar
du whisky från Frankrike; Distillerie Warenghem – Armorik single malt Armorik Bleu Double
Maturation single malt och Armorik Classic single malt. Whisky från Australien; Lark Distillery –
Lark Whisky single malt. Great Southern Distillery Company – Limeburner single malt M68. 
Hellyers Road Distillery – Hellyers road Original single malt.   

Anteckningar
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Clydesdale MONTER 55
Clydesdale är ett entreprenörsdrivet företag som bygger på den enkla idén att försöka finna de 
speciella produkter som ger det där lilla extra. I den hårda konkurrensen som idag råder inom pub,
bar och restaurangbranschen behövs något som fångar kunden. Clydesdale är leverantören av just
den där lilla extra upplevelsen. I vårt sortiment hittar du sorter som många kunder har som sina
absoluta favoriter och inte trodde de kunde hitta i Sverige. 

Corona MONTER 34
Corona Extra har alltid handlat om möten, möten mellan människor, främlingar blir vänner, vänner
fördjupar sin vänskap. Eftersom Corona är mer än en öl. Corona representerar filosofin att leva i
nuet som har välkomnats runt hela världen. Kom och besök oss, prata med dina vänner eller med
en främling och dröm dig bort för en stund. Och få en sista känsla av sommaren.

Danska Microbryggerier MONTER 59 
På festivalen kommer Elixir Wine presentera en rad spännande öl från sex danska microbryggerier,
ett anrikt gammalt danskt bryggeri och från ett norskt microbryggeri. I vår monter finner du ca 50
olika fatöl och 30 olika flasköl. Flera Sverigepremiärer och några världspremiärer. Du träffar även 
representander från bryggerierna Djævlebryg, Raasted, Indslev, Black Rooster och Lervig m.fl.

Diageo Sweden MONTER 32
Diageo Sweden presenterar Classic Malts Selection med exempelvis Talisker, Lagavulin, Oban och
Cragganmore. Hos oss hittar du dessutom Distillers Edition, en serie maltwhisky som avslutat sin
lagringstid på speciellt utvalda ekfat. Du är välkommen till Talisker Terrassen – där du erbjuds
smakprover i en unik och elegant miljö. Här träffar du även våra destillerichefer som förmedla 
sina erfarenheter och kunskaper. Hos Diageo kan du även provsmaka utgåvor från Old Bushmills
Distillery och naturligtvis den mytomspunna Johnnie Walker Blue Label. 

Duff Beer MONTER 10
I år har Wicked Wine dedikerat en hel monter till allas vår Homer Simpson. Kom och testa 
Duff Beer – kall, god och snygg.

Effenbert – Elixir Wine MONTER 63
Premiär för Effenbert från Tjeckien. På festivalen presenterar Elixir Wine en ny tjeckisk öl på den
svenska marknaden. Sortiment består av fyra lageröl: Effenbert Ljus alkoholfri, Effenbert Mörk 
alkoholfri, Effenbert Ljus och Effenbert Mörk. Givetvis är ölen av hög kvalitet, producerad med
tjeckiska ingredienser och enligt gamla traditionella metoder. Effenberts är huvudsponsor av 
Liberty Racing team som kör i Effenberts färger i Superbike World Championship.

Anteckningar
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Force of Action MONTER 67
We’d like to invite you to take some time out, to get to know us, and Spencerfield Spirits a little
better. We’ve a wide of range of discerningly different products; something to meet everyone’s taste,
and you're sure to find that perfect. The flagship product, the irreverently named, yet seriously 
flavorsome Sheep Dip was developed in 1970, with its stable mate, the seductively smooth Pig’s
Nose being launched three years later. Both award winning whiskies have recently been joined by
1990 Old Hebridean, a first vintage for Sheep Dip and the refreshingly indulgent Edinburgh Gin. 

Fredriks Ölhall MONTER 24
Njut av öl från flera av de stora ölländerna. Prova t.ex. unikt importerat för festivalen, Paulaner 
Oktoberfest Bier på fat, en äkta Oktoberfestbrygd som serveras samtidigt som i det stora öltältet
nere i München. Prost!

Galatea MONTER  29
Vårt mål är att förse Sverige med det bästa av det bästa. Vi letar oss ständigt genom världen på jakt
efter nya spännande produkter för att sedan smaka, jämföra, förhandla och ta med oss det finaste
hem till er under mottot: Öl är så mycket mer än en stor stark. Kom och stifta bekantskap med
bl.a. Duvel, Budvar, Weihenstephaner, Bitburger, Trapistöl, Bavaria, Hofbräu, Liefmans, Three
Towns Independent Brewers, Anderson Valley, Marstons och många, många fler.

Galatea Whisky MONTER  33
Tomatin Distillery – Speyside – 12, 15 och 18 yo liksom Limited Editions. Glen Moray – Speyside–
12 och 16 yo på bourbon- och sherryfat. Edradour – Highland – Skottlands minsta destilleri där
allt görs för hand i Limited editions. Signatory – Highland – köper whisky direkt från destillerier i
Skottland och lagrar dem till den perfekta mognaden. Handbuteljering och numrerade flaskor. Old
Potrero – Rye Whisky – rågwhisky med robust och fruktig smak, framställs av Anchor Distilling
Company, San Fransisco USA. 

Gamla Slottskällans Bryggeri MONTER 13
Öl finns av alla upptänkliga sorter. Trots detta är ca 95 % av all öl som görs i världen ljus lager. Grun-
den till Slottskällans existens ligger i en reaktion mot denna likriktning. Vi vill visa på bredden som
finns, på det faktum att smakspektrat i ölvärlden är bredare än det i vinvärlden, på möjligheterna
att kombinera öl med mat och på vikten av att en öl är bryggd med omsorg och bra ingredienser.
Slottskällan är ett av Sveriges mest prisbelönta bryggerier och i vår monter presenterar vi flera av
våra olika ölsorter.
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Glen Grant MONTER  5
Glen Grant distillery ligger i hjärtat av Speyside och grundades redan 1840 av bröderna John och
James Grant. ”Tydlig komplexitet” är ett påstående som du vanligtvis inte skulle förknippa med
Single Malt Whisky från Skottland men sammanfattar mycket väl upplevelsen av Glen Grant.

Gotlands Bryggeri MONTER 22
Det är något magiskt med Gotland, något man märker direkt när man njuter en brygd från 
Gotlands Bryggeri. På St. Hansgatan i Visby flödar bryggarglädjen och här utvecklas några av 
Sveriges absolut intressantaste öl, och numera även sprit! Johan Spendrup heter vår inspirerande
bryggmästare och Wisby Pils, Wisby Klosteröl, Sleepy Bulldog Pale Ale och Red October heter
några av våra hyllade kvalitetsöl. En spännande nyheter på mässan är vår kritikerrosade Wisby Stout.

Grebbestads Bryggeri MONTER 39
Grebbestad är en av pärlorna i den Bohuslänska Skärgården och här kretsar fortfarande livet kring
havet. Det är alldeles vid havet du finner vårt bryggeri. Vid varje bryggning öppnar vi fönstren mot
havet för att få in den rätta känslan i ölet. De ölen vi tar med oss till Mässan i år är: Grebbestads
Lager, en ljus och humledoftande lager. Göteborgs Nya Starkpilsner, en lite kraftigare pilsner. 
Grebbestads Mörka, en mörk lager. Grebbestads Julöl. Lunator, dubbelbocken.

Grenadin Bokförlag INFORMATIONEN
Böcker om mat och drycker från världens alla hörn. Läs, lär och inspireras. I festivalens reception
hittar du ett stort utbud av spännande böcker.

Grythyttan Whisky MONTER 53
Grythyttan Whisky – personligt lagrad whisky. Sedan oktober 2010 tillverkar vi svensk single malt
whisky utifrån tre egna recept. Destilleriet finns på en bondgård från 1300-talet. Vi tar vattnet från
egen källa, jäser i träkar tillverkade av Oregon Pine, och dubbeldestillerar försiktigt i vackra, skotska
kopparpannor. Under mässan kan du provsmaka fyra olika varianter från vår produktion samt boka
ditt eget fat. Vi hälsar alla våra aktie- & fatägare välkomna att besöka vår monter.

Guinness MONTER 27
Sedan 1759 har vi bryggt Guinness i Dublin. Då köpte Arthur Guinness bryggeriet i St James’s
Gate och tecknade hyresavtalet för marken, och framförallt rätten till vatten, som räcker 9000 år.
Numera bryggs det miljontals liter Guinness runt om på jorden. Idag kan du få en Guinness 
serverad i mer än 100 länder runt om på vår jord. Hos oss på mässan kan ni njuta av Guinness från
fat, Guinness Extra Stout från flaska eller varför inte testa en Guinness Surger och bli förundrade
över vad tekniken kan göra.

Anteckningar

18 HALL I – STOCKHOLM BEER & WHISKY FESTIVAL



Art.nr 81398          Pris 349kr 

Alkohol kan skada din hälsa

WHEN PEOPLE MAKE THE DIFFERENCE



Hantverksbryggeriet MONTER 51
Hantverksbryggeriet är precis som det låter, ett litet bryggeri där vi brygger öl enligt traditionella
metoder på ett hantverksmässigt sätt. Våra öl bryggs av ölälskare – för ölälskare. På festivalen har
vi sju öl på fat och åtta på flaska. Naturligtvis har vi med oss senaste bryggningen av Baronen som
är bryggd dagen före nyårsafton 2010. Välkomna till vår monter där alltid en av ölbryggarna finns
på plats och kan berätta mer.

Innis & Gunn 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 månader 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 fantastiskt.

Jens Pub MONTER 24
Här hittar du ett urval av härliga brygder som du kan, eller inte kan hitta på en traditionell pub.
Prova Adnams New Zeeland Pale Ale, en cask ale som ingår i Adnams world of beers, en av flera
unika brygder inspirerade från brygder runt om i världen. Finns annars bara på ett urval av pubar
i Storbritannien. 

Jämtlands Bryggeri MONTER 19
Jämtlands bryggeri startades 1995 och i januari 1996 bryggdes det första ölet, President. Sedan dess
har bryggeriet tagit fram många nya sorter och har idag hela tio olika sorter i sitt sortiment samt
ett antal säsongsöl såsom de populära jul- och påskölen. Vi är Sveriges mest prisbelönta bryggeri
och har sedan starten tagit hem totalt 122 medaljer på Stockholm Beer and Whisky Festival.

Kilbeggan MONTER 16
The World’s Oldest Distillery – the authentic taste of Ireland. På 250 år har mycket har hänt runt
destilleriet i den lilla byn Kilbeggan i centrala Irland men en sak är oförändrad, stadens stolthet
Kilbeggan Whiskey. Redan 1757 destillerades den första whiskeyn i kopparpannorna och det gör
Kilbeggan till världens äldsta licensierade whiskeydestilleri. Besök Kilbeggan och prova ett stycke
irländsk whiskey historia. 

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.
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Loopen Marin MONTER 62
Loopen är en sjökrog vid Hornstulls strand i Stockholm sedan 1975, som importerar Carib Lager
Beer från Trinidad & Tobago i Västindien sedan 1997. Det är en ljus frisk lager med en lätt sötma
av honung. Bryggeriet heter Carib Brewery och ligger strax utanför huvudstaden Port of Spain.

Mackmyra Svensk Whisky MONTER  42 • MONTER 45
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 internationella whisky-
kartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till
Mackmyra Svensk Whisky.

Magners Irish Cider MONTER 18
Hemligheten bakom Magners Irish Cider är den unika naturliga smaken. Magners är nämligen 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 Storbritanniens absolut största cidermärke.

Maxxium Sweden MONTER 1
Maxxium Sweden har en av marknadens bredaste produktportföljer. På whiskysidan har vi bland
annat Highland Park, The Macallan, Laphroaig, The Famous Grouse, Glenrothes, Jim Beam, 
Maker’s Mark, och Tyrconnell. Du är varmt välkommen till vår monter för att provsmaka.

Moët Hennessy Sverige MONTER 56
I vår portfölj finns två av världens mest älskade single malts – Ardbeg, den rökiga värstingen från
Islay, och Glenmorangie, en elegant och komplex whisky från Highland. På mässan har du möjlighet
att prova nyheter från båda destillerien, Ardbeg Alligator och Glenmorangie Finealta, samt en
massa gamla favoriter. Den första helgen har vi besök av Ardbegs distillery manager Michael Heads,
den andra helgen kan du träffa Glenmorangies Karen Fullerton i vår monter.

Monks MONTER 35
Monks verksamhet syftar till att öka kunskapen om öl som en kulturdryck. Drick många, inte 
mycket. Vi finns i Stockholm City med fyra restauranger och två bryggerier. Inom kort öppnar vi
upp Monks Whisky Paradise. Till mässan tar vi med oss öl främst från våra vänner: Riegele Brauhus,
De Striuse Brewery, De Molen Brewery, Taps, Goose Island, Antares, Beagle, Cape Horn, Otro
Mundo,  Birrificio del Ducato, Butcombe, Fantome, alla Trappister, massor av belgisk fruktöl men
framförallt tar vi med oss fler än 20 sorter av öl som vi har bryggt här i Stockholm.
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Nigab MONTER 17
I vår moter presenterar vi: BenRiach, som ligger i hjärtat av Speyside och är det enda destilleri som
producerar både klassiskt icke rökig Speyside och riktigt rökig maltwhisky. GlenDronach som anses
vara ett av de mest oförstörda destillerierna i Skottland och produktionen sköts i stora drag på samma
sätt som 1826 – man gör samma ursprungliga mycket sherrylagrade singlemalt. Islay Mist är Sveriges
mest sålda rökiga blend och har vunnit guldmedalj på Stockhom Beer & Whisky Festival tre gånger.

Nynäshamns Ångbryggeri MONTER 20
Idén om ett eget bryggeri föddes år 1995 av fyra entusiaster ur Ölsällskapet HBK. Sommaren 1997
bryggdes och såldes den första Bedarö Bitter, som än i dag är bryggeriets flaggskepp. Mycket har
hänt sedan dess och vår öl finns numera i de flesta Systembolagsbutiker och på många restauranger
och pubar runt om i landet. Vårt utbud är brett och i vår ölback samsas såväl smakrika porter och
stout med svalkande pilsner och veteöl.

Old Pulteney MONTER  16
The maritime malt. 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 hant-
verksmannamässigt skapade whisky. Sakta men säkert fångas den unika karaktären 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.

Oliver Twist/House of Ale/Great Brands MONTER  11 • MONTER 26
Sedan 1993 har Södermalmskrogen Oliver Twist stått i framkant för att främja ölkulturen. Hand-
pumpad brittisk färsköl finns alltid och samsas med mängder av världens bästa öl från hantverks-
bryggerier. Great Brands blev det naturliga namnet på den importverksamhet vi driver med
Herrljunga Cider. Vi jobbar direkt med några av USA’s bästa Craft Breweries och har även import
från Spanien och Skottland. Kort sagt något för alla!

Oppigårds Bryggeri MONTER 3
Vi brygger smakrika ales, porter och lageröl. I vår monter finns tio av våra öl på fat för provsmak-
ning, både nyheter och gamla favoriter. Nytt för i år är att vi har ett minibryggverk med där vi
börjar att brygga torsdagen 29 september och resultatet kan provas med start fredagen 7 oktober.
Du kan följa arbetet med den bryggden på vår facebooksida www.facebook.com/oppigards.

Pernod Ricard Sweden MONTER 15
Pernod Ricard skapades 1975 genom en sammanslagning av de ledande franska anisproducenterna
Pernod & Ricard. Vi finns i ett 70-tal länder & är co-leader inom vin- & spritbranschen. Pernod 
Ricard Sweden är en importör, agent & konsult inom vin- & spritbranschen. I vår monter kan 
du prova ett unikt sortiment med ”världens bästa whisky” Ballantine’s 17 yo samt whiskies från 
Chivas Brothers, Irish Distillers & The Glenlivet. Bli en av The Guardians of The Glenlivet och 
delta i provningar i vårt Tasting room.
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Philipson Söderberg MONTER 21
Philipson Söderberg är en av Sveriges största dryckesimportörer. Företaget har funnits sedan 1954.
Idag har företaget flera av världens mest kända varumärken i sin portfölj som t.ex. Bowmore, Jack
Daniel’s, Boulard Calvados m.fl. I vår stora monter hittar du ett gedigna whiskysortiment och flera
nyheter. Bowmore – Tempest III, Vintage 1981 och Laimrig 15 yo. Glen Garioch – 1994 och 1986.
Auchentoshan – Valinch och 1975. Vi presenterar även en ölen i en ny dimension – FrEQency.

Pralinhuset MONTER  52
Hos oss på Pralinhuset jobbar vi och lever vi med choklad. Vi har lång erfarenhet inom branschen
och är fortfarande idag ett familjeföretag med stor kärlek för choklad. Utöver huvudbutiken på
Drottninggatan 112 så har vi även två butiker till i centrala Stockholm, en i Gallerian Hamngatan
och en på Östermalms torg T-baneuppgång Stureplan. For chocolate lovers med ett sinne för hälsa!

SAB Miller MONTER 43
Världens näst största tillverkaren av öl med intressen på sex kontinenter. De mest kända varumär-
kena i portföljen är Pilsner Urquell, Grolsch, Peroni Nastro Azzurro och Miller Genuine Draft. 
I koncernen finns idag ca 300 bryggerier och tusentals produkter. Företaget etablerades nyligen i
Sverige med uppdrag att utveckla försäljningen och marknadsföringen av ett urval av sina premium -
produkter till svenska konsumenter.

Samuel Adams MONTER 33
Boston Beer Company som brygger Samuel Adams är det mest framgångsrika av alla amerikanska
craft bryggerier. 1984 grundade hembryggaren Jim Koch bryggeriet. Det är bla Jim Koch som 
bestämmer recept och vilken humle och vilka humleodlingen får leverera till bryggeriet. Det finns
idag mer än 30 olika Samuel Adamsöl, ungefär hälften finns här på festivalen. Vi har Boston Lager
och Octoberfest på fat, men vi har också exklusiva nyheter som 13th Hour Stout, New World
Tripple och Harvest Collection.

S:t Eriks Bryggeri MONTER 33
S:t Eriks är en serie moderna svenska mikrobryggda öl som öppet visar sin kärlek till humle. Historien
om Bryggeriet börjar i Stockholm 1859 och blev snart känt för – i sin tid – moderna kvalitetsöl.
2010 relanserades ölmärket genom Galateas och ölmakaren Jessica Heidrichs försorg. S:t Eriks står
idag åter igen för moderna, innovativa, ölsorter. Idag bryggs S:t Eriks öl tillsammans med några av
Sveriges bästa mikrobryggerier. Vi kommer bla att ta med oss Modern Pilsner, IPA, APA, Wit, 80/–,
Whiskyfatslagrad öl och mycket mer.

Sigtuna Brygghus MONTER 4
Sigtuna Brygghus grundades 2005 av ett antal ölentusiaster. Verksamheten tog fart på allvar när
Mattias Hammenlind anställdes som bryggmästare 2009 och tillsammans med bryggaren Emil
Lindén förnyade sortimentet. Bryggeriet har byggts ut och försetts med en ny buteljerings -
anläggning samt ett nytt bryggverk under 2011. Hos oss kan du provsmaka: Ace of Spades 2011,
Black October, East River Lager, Extra Sigtuna Bitter, Sigtuna Dunkel Lager, Sigtuna Höstporter,
Sigtuna Red Ale, South Pacific Pale Ale och CPH Black Oak Barley Wine.
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Smögen Whisky MONTER  65
Smögen Whisky – västkustens whiskybränneri – grundades sommaren 2009 och producerar
maltwhisky med stor karaktär och havsnära influenser från den bohuslänska västkusten. Karaktären
på whiskyn följer den geografiska placeringen, en utpräglad stark karaktär med tydlig rökighet 
och kustkänsla. Vill du äga ett eget whiskyfat, gå en whiskyskola eller komma på visning, är du 
välkommen till oss. I vår monter kan du bland annat prova vår råsprit och rökig whisky.

Spendrups Bryggeri MONTER 24
Spendrups grundades 1897. Engagemanget och passionen är lika stor nu som då. För oss är alltid
hantverket och dryckesupplevelsen i fokus. Spendrups är ett svenskt och oberoende dryckesföretag
som förenar starka traditioner med nytänkande. 

Stockeboda Gård MONTER 31
Stockeboda Gård, naturskönt beläget mitt på fagra Österlen, byggdes ursprungligen som ett jakt -
slott, och är idag en aktiv fest och mötesplats i rustik miljö. I de varsamt renoverade stenlängorna
startades hösten 2009 Skånes första gårdsbryggeri. Utöver att antal egna varumärken erbjuder vi
profilöl, bryggkurser, kundanpassade etiketter, provningar och butik för hembryggare.

Strömsholms Brygghus MONTER  40
Strömsholms Brygghus är ett mikrobryggeri beläget strax utanför Strömsholm samt i Köping i Väst-
manland. Med en årlig produktion på ca 75 000 liter är vi ett av Sveriges mindre bryggerier. Vi har
bryggt sedan april 2008 och vi brygger smakrika öl med inspiration från Storbritannien och Belgien.
Vår ambition är i första hand inte att brygga så typriktigt som möjligt, utan vi försöker ge våra öl en
lite egen karaktär. Vi brygger heller inte några extrema öl eller ”humlebomber”, vi strävar alltid efter
balans i våra öl. Exempel: Biskop Kol, Gråskägg, Hård.

Svensk Whiskyförmedling MONTER 60
Svensk Whiskyförmelding AB är ett företag som tar vid där andra slutar. Vi hjälper er som vet vad
ni vill ha men inte får tag på det genom bland annat: Privatimport. Koll på nya whiskysläpp. Egna
butlejeringar för klubbar företag. Skräddarsydda provningar/resor. Bevakning av samlingar/
auktioner. Allt är möjligt hos oss, uppfylla din önskan är vår tjänst!

Svenska Ölfrämjandet MONTER 47
Svenska Ölfrämjandet vill; sprida kunskap om öl och ölets historia, öka förståelsen för öl som 
kvali tets- och kulturdryck, förbättra ölsituationen för dig som ölkonsument. Svenska Ölfrämjandet
har; månadsträffar på fyra orter i Sverige, medlemstidning med reportage, regelbundna bryggeri -
besök, pubguide för Stockholm, Göteborg och Skåne. Bli medlem och delta i ölprovningar, bryggeri -
besök m.m. Besök oss så berättar vi mer!
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Symposion International MONTER  54
Symposion har Sveriges bredaste och mest intressanta sortiment av whisky, rom, cognac, calvados,
armagnac och andra av världens stora drycker. Nu har du möjlighet att uppleva detta sortiment 
tillsammans med experter som brinner för att dela med sig av kunskap och storartade dryckesupp-
levelser. Symposions whiskysortiment är unikt på den svenska marknaden. Ingen annan leverantör
kan erbjuda så många exklusiva rariteter, så gammal whisky och så många uppskattade destillat från-
dryckesvärldens mest prisbelönta producenter.

Södra Maltfabriken MONTER 61
Vi är den nya generationens bryggeri. Nyskapande och experimentlusta har ersatt gamla vanor och
tradition. Södra Maltfabriken startades 2011 och ägs och drivs av grundarna Niklas Hjelm och
Magnus Mårdberg. Vi vill visa att microbryggd öl inte behöver vara ”svår”. Hos oss kan du prov-
smaka; Initial Pale Ale, Poking IPA, Rude Lager.

Teerenpeli MONTER  50
Teerenpeli bryggeri grundades 1995 i Lahti i södra Finland. Vi producerar 400000 liter öl och cider
per år. År 2002 startade Teerenpeli även ett destilleri som producerar single malt whisky med tradi-
tionella Pot Still-utrustning. I vår monter kan du prova; Onnenpekka – pale lager beer, Luomuleevi –
organic lager,  Laiskajaakko – dark lager,  Hippaheikki – extra special bitter. Lempi är vår äppelcider
som vi smaksätter med äkta bär – Blåbär eller Lingon. Från vårt destilleri erbjuder vi Teerenpeli
Single Malt Whisky 8 yo och Teerenpeli Vatted Malt Whisky 60/40.

The Nils Oscar Company MONTER 38
The Nils Oscar Company grundades 1996. Vi brygger vårt öl på Fruängskällan i Nyköping 
och bränner vår sprit på Tärnö Säteri. I år är vi extra glada åt årets dubbeljubileum, Stockholm Beer
& Whisky Festival fyller 20 år och vi fyller 15 år. Med anledning av det kommer vi på festivalen att
ha med oss Jubileum 15 som endast finns i begränsad upplaga. Och utöver våra ordinarie ölsorter
kommer vi  att bjuda på Coffee Stout samt HI-FrEQency Lager. Vi ställer även ut tre produkter
från Shepherd Neame i samarbete med Bibendum.

TOMP Beer Wine & Spirits MONTER  14
TOMP Beer Wine & Spirits importerar öl, vin och sprit från hela världen och säljer till System -
bolaget, restauranggrossister samt restauranger runt hela Sverige. I vårt breda sortiment hittar man
t.ex. världens största och mest kända trappistöl Chimay, ZUBR från Tjeckien som är ett av Tjec-
kiens mest prisbelönta ölmärke, Jever från norra Tyskland, klassiska Engelska ale som Old Speckled
Hen och Bombardier och storsäljare i Sverige som Twisted Thistle IPA från Belhaven i Skottland
och vårt eget varumärke Guldkällan.
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Det Japanska undret

Yoichi No age, 43%    529 kr
Art.nr: 86770   500 ml
Yoichi 10 YO, 45%    675 kr
Art.nr: 10413   700 ml
Yoichi 12 YO, 45%    1 075 kr
Art.nr:86043   700 ml
Yoichi 15 YO, 45%    1 235 kr
Art.nr: 86821   700 ml
Yoichi 20 YO, 52%    2 595 kr
Art.nr: 86180   700 ml
Yoichi 1990, 50%    3 125 kr
Art.nr: 85100   700 ml
Miyagikyo No age, 43%    529 kr
Art.nr: 86880   500 ml
Miyagikyo 10 YO, 45%    879 kr
Art.nr: 86017   700 ml
Miyagikyo 12 YO, 45%    1 079 kr
Art.nr: 86229   700 ml
Miyagikyo 15 YO, 45%    1 225 kr
Art.nr: 86213   700 ml

Nikka All Malt, 40%    459 kr
Art.nr: 86609   700 ml
Nikka From the Barrel, 51,4%    505 kr
Art.nr: 86448   500 ml
Nikka Pure Malt Black, 43%    525 kr
Art.nr: 86492   500 ml
Nikka Pure Malt Red, 43%    525 kr
Art.nr: 86090   500 ml
Nikka Pure Malt White, 43%    525 kr
Art.nr: 86052   500 ml
Nikka Taketsuru 12 YO, 40%    605 kr
Art.nr: 86013   700 ml
Nikka Taketsuru 17 YO, 43%    1 075 kr
Art.nr: 87322   700 ml
Nikka Taketsuru 21 YO, 43%    1 299 kr
Art.nr: 87755   700 ml
Nikka Taketsuru 17 YO 
Ceramic, 43%    1 495 kr
Art.nr: 86732   700 ml

Den japanska whiskyns fader, Masataka Taketsuru, anade säkert 
inte att hans whisky skulle bli en världssuccé. 

I dag är efterfrågan vida större än tillgången. Undra på det, i provning 
efter provning, i tävling efter tävling vinner den japanska whiskyn första- 
platserna. Mest prisbelönt är Nikka och Masatakas egna destillerier 
Yoichi och Miyagikyo. Glädjande nog är Symposion en av få europeiska 
leverantörer som kan erbjuda japansk whisky i större mängder. 

Grattis alla Whiskyvänner, det är tid att upptäcka Österns mystik. 

ALKOHOL I SAMBAND MED ARBETE 
ÖKAR RISKEN FÖR OLYCKOR

Nikka Range på Systembolaget

www.symposionhot.com

Masatakas mästerverk
Nikka Yoichy 10 Years Old
Pris: 675:-  Art. nr: 10413
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Ängö Kvartersbryggeri
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5.8% vol.

Ljuva livetsLjuva livets
Ängö Superb BitterÄngö Superb Bitter
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Två Bryggare/Österlenbryggarna MONTER 37
Företaget drivs idag i majoritet av familjen Persson i tredje generationen sedan 1953. Vår stolthet
är egna produkter som TomelillaDrickan och Ysta Färsköl. 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, och Lobkowicz bryggeri i Tjeckien vilka vi haft ett samarbete
med i snart 10 år.

Warsteiner MONTER 18
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 bryggbran-
schen och sin utvecklade moderna bryggteknik är det inte konstigt att ölkännare världen över upp-
skattar 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.

TWC Dryckesutbildning MONTER 66
Vi importerar öl från små mikrobryggerier. Några av våra öl: Xbeeriment, Amager Bryghus, Three
Amigos och Det Lille Bryggeri.

Wicked Wine MONTER  9
Wicked Wine – import av öl, vin, champagne och sprit från små utvalda gårdar, bryggerier och des-
tillerier från hela världen. I vår stora monter har vi våra favoritöl från hela världen, minst 150 sorter.
Allt i från ett av de äldsta tyska Brygghusen Einbecker till Cask med Sierra Nevada. Under festivalen
har vi besök av bryggmästare från amerikanska Flying Dog, isländska Ölvisholt och vår egen Mr
Mohawk. Det kommer hända saker hos oss!

Åbro Bryggeri MONTER 25
I fyra generationer har vi på Åbro Bryggeri släckt människors törst, vi har gjort det med stor passion
och mycket kunskap. 1856 grundades Bryggeriet och det är ingen slump att vi ligger där vi ligger
idag, i Vimmerby. Här har vi en egen källa med friskt och klart vatten som vi använder till all till-
verkning. Åbro Bryggeri är landets äldsta, med också ett av Europas modernaste familjebryggeri med
en rad kända varumärken som Åbro Original, Bryggmästarens, Småland, Rekorderlig Cider och
Hwila vatten.

Ängö Kvartersbryggeri MONTER 41
Bryggeriet ligger en en gammal tunnbinderifastighet på ön och stadsdelen Ängö i Kalmar. I augusti
2010 lanserades de första produkterna som var Alla Tiders Ängöl och Ljuva Livets Ängöl. Varje
brygd är på 1500 liter och lämnar alltid bryggeriet helt oförstörd utan varje sig filtrering eller pastö-
risering. På årets festival finns följande brygder att avsmaka: Alla Tiders Ängöl – Prima Lager. Ljuva
Livets Ängöl – ÄSB. Oktoberfestlig Ängöl – Trad. Oktobefestöl. Diabolisk Ängöl – Belgisk Dubbel.
Lata Dagars Ängöl – Pale Ale. Krösabira – Ale smaksatt med lingon. Södvik Säsong 2011 – Saison.
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Utställare Hall II
Taste Experience

Akebono Unlimited MONTER 130
Akebono erbjuder det bredaste urvalet av japansk kvalitetssake som någon importör kan presentera
i Sverige idag. I montern träffar du Åke Nordgren – en av världens främsta experter på sake – som
under sina regelbundna resor till Japan har provat över 3000 olika sorter. Är du nyfiken på sake och
japansk mat och kultur så ska du självklart göra ett besök i vår monter.

Appleton Estate MONTER 141
Appleton Estate är det äldsta destilleriet på Jamaica och man har tillverkad kvalitets rom på egendomen
sedan 1749. Romen produceras av den 4500 hektar stora odlingen av sockerör 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 Appelton Estate.

Australian Wine Club MONTER 139
Australian Wine Club är Sveriges största vinklubb och erbjuder hemleverans av kvalitetsviner från
hela världen. Våra sommelierer väljer ut viner från framstående, småskaliga producenter som inte
finns att köpa på Systembolaget. Servicen är helt laglig och vi betalar alla skatter åt dig som kund. 
Hos oss kan du prenumerera på vin och få hem en ny spännande låda fyra till sex gånger per år med
receptkort till varje vin. Du väljer om du vill ha vita, röda eller blandade viner i dina lådor.

Bonasitis MONTER 142
Bonasitis importerar och säljer alkoholfria drycker av högsta kvalitet. För oss är ursprunget viktigt
och vi jobbar enbart med hantverksmässigt framställda drycker. Vi importerar bl.a. Fentimans 
botaniskt bryggda drycker som är baserade på fermenterad ingefära samt färska råvaror och örter
vilket bidrar med fräschör och komplexitet. Fentimans gör Tonic, Curiosity Cola, Mandarin and
Seville Orange Jigger, Shandy, Dandelion & Burdock, Victorian Lemonade samt Rose Lemonade. 

Bröderna Olssons Garlic & Shots MONTER 143
Double O beer is an easy ’n’ smooth, served ice cold, straight out of the bottle kind of lager beer
just to cool you down. Med andra ord en lättdrucken, gyllende lager från Belgien som passar perfekt
till en shot eller för att ge svalka till vitlökskryddad maträtt.

Båstad Vinhandel MONTER 116
Båstad Vinhandel erbjuder ett spännande sortiment som innefattar öl från Nederländerna, Tysk-
land, England och viner från Frankrike, Italien, Portugal, Spanien, Sydafrika och Tyskland. Båstad
Vinhandel AB marknadsför endast ekologiska och biodynamiska produkter.
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California Wine Institute MONTER 106
California Wine Institute är en branschorganisation för kaliforniska viner, vi har 1100 vingårdar
som är medlemmar i Kalifornien. Vår verksamhet är dels medlemsfinansierad och dels statligt 
finansierad via den amerikanska jordbruksbudgeten och exportprogrammet för kaliforniska viner.
Kom till vår monter och prova vin från Kalifornien.

Clydesdale MONTER 125
Clydesdale är inte bara lika med whisky. I vårt sortiment hittar du Cognac av yppersta kvalité till-
verkad med ren kärlek för hantverket. Vi har även rom från många olika länder som är producerade
i små volymer och som fått ligga på fat i många år. Vi är leverantören av just den där lilla extra 
upplevelsen. I vårt sortiment hittar du sorter som många kunder har som sina absoluta favoriter
och inte trodde de kunde hitta i Sverige.

Dräger Alkoholtestare MONTER 101
Alkoholtesta som polisen!

Gnesta Bränneri MONTER 140
Det började som en rolig idé en midsommardag 2004 hos ett sammansvetsat gäng sedan många år.
Vår ambition är att hålla oss lokalt med en miljövänlig tillverkning. Våra produkter är framställd
utav vete från Hallsta gård och vatten från vår egen brunn. Hos oss kan du prova Edmans Vodka
och GnestaSnapsen.

Gränna Chokladmakeri & Café MONTER 128
Vi gör choklad med äkta allt!  Inga konserveringsmedel, smakförhöjare eller aromer. Stanna till och
ta en riktigt god chokladfika. Kaffe, smarriga praliner, gräddkolastänger och kladdiga kakor. Är du
sugen på en irish coffee kan du hämta valfri whisky så fixar vi resten. Gillar du att slicka 
bunken? Köp då bara pralinfyllningen som den är! Beställ julklappar hos oss eller varför inte göra
någon glad med en chokladprenumeration eller unna dig själv en, då dimper det ner en ask av våra
handgjorda praliner i brevlådan 1 gång/månad. 

Havana Club MONTER 118
På 1940-talet var Havana världens hetaste nöjescentrum! På de populära barerna El Floridita & La
Bodequita del Medio hängde gärna kändisar som Ernest Hemingway & Frank Sinatra med varsin
drink gjord på Kubas nationalspirituosa, Havana Club. I vår monter har vi samlat ett unikt sortiment
och erbjuder fräscha mojitos och möjlighet för dig att provar exklusiva rariteter från Havana Club.
Fråga oss om kursen Inside Havana som lär dig allt som är värt att veta om hur du blandar kubanska
drinkar av absolut världsklass.
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Heineken MONTER 120
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 enjoyed around the
world since 1873. Start fresh with an Extra Cold Heineken. Just step up to the Heinekenbar and
ask for a smooth draught from the frozen column, chilled to zero degrees for longer lasting 
refreshment, or an ice-cold bottle from the Sub Zero fridge. Then take a sip, your time starts now.

Herida Aurum MONTER 131
Vi är ett ungt företag som startade 2008, som nu har en portfölj med produkter som sticker ut.
Arehucas: En romproducent ifrån Gran Canaria. Agwa de Bolivia:  Örtlikör med bland annat 
Cocablad. Wasted German Beer: En ljus lager som är ekologisk och med mycket attityd. Ron 
de Jeremy: En av 80 talets största filmikoner som har sin egen rom.

Italian Tradition MONTER 122
Italienska delikatesser till förmånliga priser – ostar, olivoljor, parmaskinka m.m. På mässan erbjuder
vi smakportioner för 30–50 kr. Via vår webbshop: www.italiantradition.com kan du beställa våra
kvalitetsprodukter och på några dagar få dem direkt hem till din dörr. Längtar du till Italien? 
Låt oss presentera den medeltida borgbyn Relais de Charme Tabiano Castello på den italienska
landsbygden. Där kan du njuta av italiensk mat, vin och natur med många sköna aktiviteter.

Janake Wine Group MONTER 138
Janake Wine Group är ett familjeföretag med starka relationer över hela världen när det gäller vin
och sprit, med en exklusiv kollektion av varumärken. Vårt företag är privatägt och ägarna 
tar en aktiv del i verksamheten. I vår monter presenteras ett stort urval av spännande viner från
producenter i Frankrike, Sydafrika, Italien, Argentina och USA. Hos oss hittar du även cognac 
från Bache-Gabrielsen, Hine och Monnet, skotsk whisky från Burn Stewart och rom från Angostura
i Trinidad. 

Krušovice MONTER 111
Krušovice är ett av Tjeckiens äldsta öl och bryggs sedan 1581 på samma plats, i hjärtat av bryggeri -
regionen Böhmen. År 1583 förvärvades bryggeriet av den tjeckiska kungen Rudolf II, och det för-
blev i kunglig ägo i över 100 år. I vår monter erbjuds du två riktigt kungliga öl: Krušovice Imperial –
ljus lager med inslag av knäckebröd, aprikos, ananas och örter. Krušovice Cerné – Mörk lager. 
Rostad, maltig smak med inslag av kaffe, rågbröd, humle och mörk choklad.

Licor 43 MONTER 127
Licor 43, som har sitt namn efter antal örter och kryddor den är smaksatt med 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. Licor 43 passar utmärkt att dricka
ren med lite is, men det som gör den speciell är dess mycket stora blandbarhet. Den mjuka och
komplexa smaken hos Licor 43 har en märklig förmåga att smälta ihop med de flesta smaker.
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Hälften av alla som drunknar 
har alkohol i blodet.

THE DEFINITIVE SINGLE POT STILL IRISH WHISKEY
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Alkohol kan orsaka 
hjärnblödning och cancer.

”BÄSTA KÖP!” 
“Öppen, påtagligt eldig, 

vaniljtonad, elegant, 
ursprungstypisk doft. 

Mycket fi nessrik, distinkt 
vaniljspetsad smak med 
fi n sötma och elegant, 

ursprungstypisk sädeston”.
Redbreast Single Pot Still 15 yo 

Bengt-Göran Kronstam
Allt om Vin Nyhetsmagasin nr 8/2011

VARUNR 10216
REDBREAST 15YO 
46% 459:- 70CL

VARUNR 408 
REDBREAST 12YO 
40% 399:- 70CL



Symposion International AB    Telefon: 040-17 46 00  Fax: 040-17 46 10   Epost: info@symposion.nu    www.symposion.nu

med pr offs
Symposion har Sveriges bredaste och mest intressanta sortiment av whisky, rom, 
cognac, calvados, armagnac och andra av världens stora drycker. Nu har du 
möjlighet att uppleva detta sortiment tillsammans med experter som brinner för att 
dela med sig av kunskap och storartade dryckesupplevelser.

Symposion erbjuder ett rikstäckande nät av erfarna och kunniga provledare som 
besöker dig, ditt företag eller din whiskyklubb. Våra provledare har en gedigen 
kompetens och kommer till er oavsett var ni fi nns i landet. Typ av provning är i stort 
sett obegränsat. Allt praktiskt, glas, underlägg med mera får ni hjälp med, och efter 
provningen får ni behålla whiskyglasen.

Kontakta Symposion så får du en professionell, lärorik och oförglömlig kväll som 
fördjupar upplevelsen av whisky och andra av världens främsta drycker, 
info@symposion.nu, telefon 040-17 46 00.

Symposions whiskysortiment är unikt på den svenska marknaden. Ingen annan leverantör kan
erbjuda så många exklusiva rariteter, så gammal whisky och så många uppskattade destillat från 
dryckesvärldens mest prisbelönta producenter. 

Prova 



Livets Goda/Whisky & Bourborn MONTER 121
Livets Goda finns i butiker i tre nordiska länder och är Sveriges ledande vintidning, både som tryckt
media och på internet, med flera av världens ledande sommelierer som skribenter. Fokus ligger på
högklassiga viner, mat och sprit, med fördjupande kunskap, förståelse för kvalitet och nyfikenhet
att upptäcka nya drycker som ledord. Livets Goda har som målsättning att bidra till en bättre
dryckes kultur. Whisky&Bourbon är ett likvärdigt dryckesmagasin med fokus på whisky, bourbon,
öl, cognac, rom och cigarr, från samma gäng som ligger bakom Livets Goda.

Mariestads Lounge MONTER 110
Välkommen att prova vår nygamla klassiker i lugn och avkopplande miljö. Mariestads Bryggeri
salu förde på 60- och 70-talen ett mellanöl under namnet Continental. Namnet valdes som en slags
hyllning till den tid och det geografiska område som betydde så mycket för ölets utveckling i Sverige
och Mariestads Bryggeri. Nu erbjuds åter Mariestads Continental på den svenska marknaden och
vi hälsar Dig välkommen att sjunka ner i en fåtölj i vår lounge och smaka vår version av denna 
klassiska mellanöl. Skål!

Maxxium Sweden MONTER 104 • MONTER 105
Här kan du provsmaka både Sveriges godaste Whisky Sour gjord på Maker’s Mark och trendiga
Cointreaudrinkar.

Mission Wine & Spirit MONTER 108
Mission Wine & Spirit är ett nystartat systerbolag till öl importören Brewery International Sweden.
Vi är en vinimportör som fokuserar främst på kvalitetsviner. Vi har en liten men en naggande 
god portfölj där vi kan erbjuda viner med mycket personlighet och som har det där lilla extra. 
Varmt välkomna.

Mjödhamnen MONTER 102
Mjödhamnen bildades i slutet av 2006 med syfte att öka medvetenheten om mjöd och påbörja
mjöd import till Sverige. Våren 2008 nådde de första flaskorna Systembolagets sortiment. Ett annat
mål har varit att få igång svensk tillverkning av mjöd. Välkommen till oss om du vill veta mer om
mjöd och provsmaka våra produkter.

Matusalem MONTER 115
Ron Matusalem grundades 1872 i Santiago på Cuba av bröderna Benjamin och Eduardo Camp
som hade visionen att tillverka den mjukaste och mest högkvalitativa romen i världen vilket fort-
farande är ledord för dagens destilleri. Idag produceras och buteljeras Matusalem i Dominikanska
Republiken vars jordmån och klimat ger utmärkta förutsättningar för att producera högkvalitativ
rom. Det som särpräglar Matusalems rom från andra fabrikat är framför allt att den får mogna i
solerasystem.
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Mumm Champagne & Martell Cognac MONTER 124
Champagne är det lyxigaste vinet av alla! Endast de bubblande vinerna från distriktet Champagne
får kalla sig för champagne. I år är det premiär för G.H. MUMM Champagne på Taste Experince.
Vill du prova att sabrera en flaska? För att få kalla sin produkt Cognac måste den komma från ett
begränsat område i sydvästra Frankrike. Visste du att Cognac är destillerat vitt vin på druvan ugni
blanc? I Martell montern kan du prova några av världens mest exklusiva cognacs som tex Martell
XO & Martell Cordon Bleu!

Norrtelje Brenneri MONTER 126
Norrtelje Brenneri tillverkar prisvinnande destillat av frukter och bär, kravodlad whisky och 
högklassig premium punsch. Många av våra råvaror är ekologiska och så långt som möjligt lokalt
producerade. På ekfat ligger ekologisk single malt råwhisky sedan 2009. Träffa brännmästare 
Kristina Anerfält-Jansson som erbjuder smakprov av vår lovprisade Roslagspunsch och utvalda sor-
ter Roslagssnaps. Du kan också köpa hem årets alkoholfria Roslagsglögg.

Restaurang GQ CUSINEN
GQ’s matsal och vinbar är en av Sveriges ledande restauranger och vi finns på Kommendörsgatan
28 på Östermalm i Stockholm. Under öl och whisky festivalen tar vi hand om den officiella mäss-
restaurangen vid trappan upp till Taste Experience. Du kan frossa bland annat i en halv inkokt 
hummer med örtaioli och levinbröd, italienska delikatesser, boeuf bourgignon eller fläsklägg med
rotmos och hemmagjord senap tillsammans med en god glas öl eller vin. Varmt välkommen till en
avslappnad stund med god mat och dryck.

Spendrups Vin MONTER 109
Spendrups Vin är idag den ledande vinleverantören till Sveriges restauranger. Nu utökar vi vårt
utbud med en ny kategori och presenterar ett avecsortiment. Pierre Ferrand Cognac kommer från
Grand Champagne, det bästa läget i distriktet. Cognac Claude Chatelier produceras från gårdar
med de bästa lägena. Calvados Daron ligger i hjärtat av Pays d’Auge. Plantation Rum är väldigt spe-
ciellt. Vår monter är väl värd ett besök – välkommen.

Star Cigar and Spirits MONTER 137
Star Cigar & Spirits är ett företag som kombinerar två av livets stora njutningar nämligen hand-
rullade cigarrer och lagrad mörk sprit från världens alla hörn. På årets mässa kommer vi att visa upp
limiterad rom från Bristol Spirits. Dessutom presentera två helt nya romserier, Ron Abuelo från
Panama samt Ron Botran ifrån Guatemala.  På tobaksidan fortsätter vi succén med Playboys cigar-
rer. Humidoren kommer vara fullproppad med t ex Opus X, Padron, Santa Damiana och 
Flor de Copan. Vårt senaste tillskott – Toscano Cigars – har haft stor roll i filmens värld.
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Ursprunglig
Urtjeck 
Uröl
Urquell
Urpilsner
URSPRUNG: 1842 lyckades bryggmästaren 
Josef Groll i Pilsen brygga världens första  
ljusa, underjästa och gyllene öl. Idag är över  
90 % av all världens öl ljus och underjäst.  
Josef kallade sin skapelse för Pilsner Urquell  
– urpilsnern, från urkällan i Pilsen.

”Kungen av Tjeckiskt öl  
håller klassen.”
Lasse Råde, Expressen

Alkohol är  
beroendeframkallande.





Stellan Kramer MONTER 134
Stellan Kramer är en ledande importör av vin och sprit till den svenska marknaden. Vi företräder
både kända och nya varumärken för vin, starkvin, sprit och likörer. Du kan köpa våra produkter på
Systembolaget och som restaurangkund kan du också beställa genom de flesta grossisterna eller di-
rekt från oss. Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter. Glöm inte att anmäla dig till
vårt nyhetsbrev. Vi ses i vår bar här på Taste Experience.

Surama MONTER 133
I vår monter presenterar vi brandy från Armenien. Det unika microklimatet i Araratdalen, som lig-
ger högt över havet och badar i sol över 300 dagar om året, ger en hög koncentration av aromatiska
substanser och sötma i druvorna. Dessutom finns det ett trettiotal olika jordmåner i dalen vilket
ger den mångfald av smaknyanser som är så karakteristiskt för brandyn från Ararat. I snart 100 år
har Yerevan Brandy Company tillverkat – och vårdat traditionen med – Armenisk brandy.

TequilaSpirit – Alias Smith MONTER 123
I sju år har vi offrat blod, svett och tårar för att få alla dryckesintresserade att förstå att hantverks-
mässig tequila är världens mest spännande och missförstådda destillat. I vår monter kan du botani-
sera i ett stort och unikt sortiment av världens bästa tequila. Samtidigt har du chansen att lära dig
mer om dess långa och fascinerade historia av några av Europas främsta tequilaexperter. Passa också
på att bli medlem i Europas största tequilaklubb TequilaSpirit, som bland annat erbjuder spännande
provningar, intressanta evenemang, information och recept med tequilaanknytning och ett unikt
tequilasortiment endast för medlemmar.

The Lobby MONTER 107 • MONTER 113 & 114 • MONTER 135 & 136
I The Lobbys stora avdelning på i mitten av mässhallen finner du mycket av det The Lobby repre-
senterar. Richard Juhlin Champagne Bar – med fantastiska champagner – varav de flesta kan av-
smakas glasvis. The South African Wine Bar – med otaliga vita och röda viner från fantastiska
Sydafrika. Rhum Jungle – med häftiga lagrade rommärken. Whisky Club – med whiskykännaren
Henrik Aflodal som ciceron. LaGott Chocolate – med underbara chokladpraliner. Gurkha Cigars –
med världens mest exklusiva och unika handrullade cigarrer. The VnC Cocktail Bar – med fräscha
cocktails och ett nytt grepp. The Oyster Bar – med ostron, ostron och åter ostron.   Dessutom 
kommer du att kunna boka upp dig på någon av The Lobby Travels unika resor till bl.a. Skottland,
Piemonte och Kalifornien. Du kan även botanisera bland The Lobbys övriga spännande produkter,
såsom provningar, medlemskap, evenemang m.m. – i ett nytt paketerat koncept. Liksom tidigare 
erbjuder vi dig så  klart att kunna sitta ned i vår avdelning under mässan, och njuta av upp -
levelsen. ”There are experiences – and then there are experiences at The Lobby”

Anteckningar
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Anteckningar

The Nils Oscar Company MONTER 119
I ett samarbete med Nils Oscar, Bibendum och International Bar Management kommer det 
serveras häftiga drinkar! Nils Oscar presenterar sin ekologiska Tärnö Gin och Vodka, Bibendum
representerar Negrita Rhum, Amarula, Black Velvet, Arette Tequila, Herencia Tequila. Alla 
duktiga bartenders kommer från IBM utbildningen! Nytt, fräscht och innovativt utlovas.

TOMP Beer Wine & Spirits MONTER 112
TOMP Beer Wine & Spirits importerar öl, vin och sprit från hela världen och säljer till Systembo-
laget, restauranggrossister samt restauranger runt hela Sverige. På Taste Experience kommer vi att
presentera några riktiga guldkorn i form av Glencadam 15 years Single Malt whisky, Le Reviseur
cognac & ABK6 cognac från familjen Abecassis, en av Cognacs största och mest framgångsrika
single estate producenter. Vi kommer också att erbjuda högkvalitativ rhum agricole från Trois 
Rivieres Martinique.

Valora Trade Sweden MONTER 132
Du har nu en unik möjlighet att smaka på Guyanas flytande guld – El Dorado Rom. Från Demerara
Distillers som har mer än 300 års erfarenhet av romproduktion presenterar vi El Dorado Rom 
12, 15 och 21 yo. Vi kommer också bl.a. att ha Asbach från Tyskland och den världsberömda 
digestiven Underberg i vår monter.

Vinoliv Import MONTER 103
Vinoliv Import – prova viner från några av Italiens bästa producenter, Macchiole, Capannelle, 
Il Paradiso. Antica Bottega – butiken med delikatesser till italienska priser. Du kan köpa och 
provsmaka en del av vårt utbud. Divinoil – importör av italienska delikatesser från små, lokala 
producenter – kom och prova. Dina Vingårdar – hyr en vinrad. Bästa presenten till den vinintres-
serade eller till den som vill ha en upplevelse utöver det vanliga.

Ward Wines MONTER 129
Ron Barceló – mycket prisvärd lagrad rom från Dominikanska Republiken – Gran Añejo har gjort
succé på Systembolaget och Imperial får romkännare att nicka gillande. Karlsson’s Gold Vodka –
unik svensk bordsvodka gjord på färskpotatis från Bjärehalvön. En vodka med karaktär som är ut-
märkt både som Dry Martini eller serverad sval till vårt svenska kök. Wines That Rock – nu kan du
prova Woodstock eller Stones ”Forty Licks” i välsmakande flytande form. Welcome to a revolution
in wine...

Wicked Wine MONTER 117
Wicked Wine – import av öl, vin, champagne och sprit från små utvalda gårdar, bryggerier och 
destillerier från hela världen. I vår monter finns specialister från Absenthe på plats. Det kommer
att eldas, röras och pratas om mystiken kring Absenthe. Här finns Cognac A De Fussigny – det
enda destilleriet som ligger kvar i staden Cognac – som alltid får det att se enkelt ut att vinna guld
i internationella tävlingar som SIP Awards. Hantverksmässig pot still gin från Brokers i London.
En av världens bästa Rom med mera. Tycker du sprit är för starkt har vi champagne från Brice.
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Alkohol är beroende- 
framkallande

Ranking av Islaywhisky 

 i Jim Murray’s Whiskybible 2007*

The Ileach Single Malt 94 p

Laphroaig 40 yo 94 p

Lagavulin 12 yo 93 p

Laphroaig 10 yo 92 p

Ardbeg Uigeadail 89 p

Bruichladdich 15 yo 89 p

Bunnahabhain 12 yo 89 p

Caol Ila 12 yo 89 p

Ardbeg Lord Of The Isles 87 p

Bowmore 12 yo 85 p

Laphroaig 15 yo 79 p

Bowmore Darkest 68 p

Rökbomben
           Rökigare vinnare finns inte

Whiskyvärlden är enad, 

Ileach vinner i test efter test.

Guld vid The International Wine & Spirit Competition. 
Vinnare av Guldkorken. Guldmedaljör vid Stockholm 

Beer & Whisky Festival och hyllad som en av världens 
bästa whisky alla kategorier av Jim Murray.

The Ileach Single Malt
Pris: 355 kr. Art.nr 515
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Topplistan presenterar ett urval Islaywhisky. 

Testen finns i Jim Murray’s Whiskybible 2007.
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