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Nils Oscars barnbarnsbarn har tagit över verksamheten och bryggeri och bränneri går därmed in
i en ny fas. Givetvis kommer Nils Oscar att fortsätta bidra till en god dryckeskultur. Det innebär
härliga drycker med trevliga och spännande samarbeten framöver. Främst på tur är Nils Oscar
Vinjak Barrel Old Ale, Nils Oscar Alkoholfri Julöl 2016 och relansering av fyra fina spritsorter.
På Nils Oscar investerar man inte bara med bra ingredienser och yrkeskunnande. I
varje öl och sprit ryms hjärta och själ. Traditioner bibehålls samtidigt som kreativiteten
får stort utrymme. Nils Oscar har funnit en balansgång mellan då och nu. Alla
smaker tillgodoses.
Nils Oscar Vinjak Barrel Old Ale är en fantastisk öl - generös och maltig, med inslag
av knäck, rostad malt, fikon och givetvis ek, eftersom ölet är lagrat på hundraåriga
ekfat som tidigare använts för att lagra Vinjak, en slovensk konjak. Denna Old Ale är en
ölstil som kännetecknas av sin mörka färg, maltrika karaktär och höga alkoholhalt. Det
är alltid spännande med denna typ av projekt eftersom man aldrig vet hur träet påverkar smaken. Slutresultatet är perfekt och överträffade alla förväntningar. Den lanserades på Systembolaget den 16/9. Alkoholhalt 8,2 vol%.
Nils Oscar Alkoholfri Julöl är en mjuk och balanserad alkoholfri Brown Ale med lite
mörkare färg. Ölet passar utmärkt till den som vill välja det alkoholfria alternativet, men
ändå önskar en dryck som gifter sig bra med vinterns och julens kraftigare smaker. Nils
Oscar var det första microbryggeriet i Sverige att producera alkoholfri öl - den första en
Pale Ale. Nils Oscar Alkoholfri Julöl lanseras på Systembolaget den 1/11.
Alkoholhalt 0,4 vol%.
Nylansering av ekologisk sprit - Nils Oscar Maltvodka, Nils Oscar Tärnö Gin,
Nils Oscar Aquavit och Nils Oscar Vodka - är samtliga spritsorter i Nils Oscars sortiment. Nu relanseras de i ny kostym med vacker och klassisk etikett i samklang med
stilfull flaska. De kommer att finnas tillgängliga i butik under hösten 2016. Finns de inte
på din lokala butik - beställ via Systembolagets beställningsfunktion på nätet eller på
plats i din butik.
”Det är en spännande tid vi går tillmötes. Konsumenterna har stora krav på olika säsongsprodukter, alkoholfritt och nya exklusiva smaker. Det kräver hjärnor på högvarv och kreativitet, vilket passar Nils Oscar utmärkt”, säger VD Anna Sundberg.

Nils Oscar föddes 1865 och hans syn på kvalitet, ärlighet och nytänkande genomsyrar allt vi gör än idag - produkter i världsklass!
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På The Nils Oscar Company AB producerar vi högkvalitativa produkter som säljs till restauranger och barer samt Systembolaget i hela
landet. Ölet bryggs på vårt bryggeri på Fruängskällan i Nyköping och spriten tillverkas på vårt bränneri på Tärnö.
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