Pressmeddelande

Stockholm september 2016

Monks representerar 40FT Brewery från London
Monks är ett koncept där öl alltid stått i centrum. Under bältet har vi flera tusen sorters serverade
ölsorter, ölprovningar, bryggkurser och sedan hösten 2016 också en butik för hembryggare i
centrala Stockholm.
För första gången i Sverige kommer vi kunna dricka denna brittiska hantverksöl på Stockholm Beer & Whisky
Festival. 40FT Brewery startade sitt äventyr i bryggvärlden år 2015. De huserar på en parkeringsplats i östra
London och brygger sina alster i renoverade fraktcontainrar.
Med oss till mässan tar vi med oss följande öl:

Larger 4.8% ABV ‐ En välhumlad version av den tyska stilen Kölsch. Denna är ofiltrerad. Likhet med lager med
mer smak. Bryggd på en ny humlesort från USA som kallas Lemon Drop.
Päle 4.1% ABV ‐ En humlig American Style Pale Ale med sommarsmaker. Den bryggs på en blandning av humle
från Storbrittanien och USA.
Street Weiss 5.0% ABV ‐ En sommarspecial – en hefeweizen med toner av banan och melon.

Bryggmästarna är med på mässan!
Till mässan tar vi med oss inte mindre än 4 representanter från bryggeriet – Andreas Petterson, Fredrik
Petterson, Steve Ryan och Ben Ott. Till Stockholm Beer & Whisky festival tar vi med oss bryggeriets fatöl,
medan vi på samtliga Monks serverar resterande sortiment i burkar.
”Som vanligt är vi ute efter att bringa nyskapande öl till våra gäster. 40FT Brewery är ett
brittiskt bryggeri svenska bryggmästare involverade. Intressanta tolkningar av klassiska ölsorter
och ett stort engagemang i hela bryggprocessen gör denna öl högintressant. Kul att kunna ta
med oss detta till mässan, detta är bryggkonst helt i vår stil.”
Recep Celik, marknadsansvarig på Monks
Finns på alla Monks
Vi är ensamma i Sverige om att ha dessa öl i sortimentet. Ölen finns på alla våra restauranger. För mer om det
som händer hos oss, se våra nyhetsbrev, Facebook, Twitter och på vår webbplats, www.monkscafe.se.
Varmt välkomna!

Monks är fyra restauranger, ett bryggeri och en butik för hembryggare med ett stort sortiment produkter för
hembryggning. Vi har även en restaurang dedikerad till vin med uppåt 100 sorter vin (alla kan köpas på glas).
Centralt i Stockholm anordnas aktiviteter såsom bland annat öl‐, vin‐ och whiskyprovningar, bryggkurser och
bryggevents i en lugn, avslappnad miljö.

Monks Café & Brewery
Wallingatan 38
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‐‐‐

Monks American Bar
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‐‐‐

Monks Porter House
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‐‐‐

Monks Wine Room
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‐‐‐
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Wallingatan 38
08‐23 00 30
www.monkscafe.se
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