NILS OSCAR + BEERBLIOTEK = BREWERS IN ARMS II
För andra gången har göteborgsbryggeriet Beerbliotek
och Nils Oscar gjort ett samarbete. Senast var det
Brewers in Arms, som lanserades 2015, och nu är det
alltså dags igen.
Denna gång presenteras en öl som är inspirerad av öltypen
Kölsch. Humleprofilen med mycket tropisk frukt gör att
detta samtidigt påminner om en apa. En tysk APA, bryggd
hos Nils Oscar i Nyköping, med inspiration från Beerbliotek
i Göteborg.
– Att brygga öl med Adam och Beerbliotek är alltid riktigt
roligt. Nils Oscar och Beerbliotek skiljer sig ganska mycket
åt i vilken typ av öl vi gör, så att göra saker tillsammans är
roligt och lärorikt för oss båda. Det blir dessutom riktigt
spännande öl, säger Marcus Ljung, bryggare på Nils Oscar.
En härlig blandning som resulterat i en fräsch och fruktig
öl som kommer att finnas på fat på Beerblioteks tap room
och även hos alla 40 Bishops Arms-pubar runtom i Sverige.
– Brewing a beer at Nils Oscar HQ was a blast! A chance
to learn, share idea’s, and more than anything, extend our
friendship whilst creating a fantastic beer. We can’t wait for
spring to come around, and really get to enjoy our latest
collaboration, Brewers in Arms II, säger Adam Norman från
Beerbliotek.
Brewers In Arms II släpps på Systembolaget den 6 april
och totalt finns det 20 000 flaskor.
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5,5 vol%
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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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