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nils oscar lanserar ofiltrerad version av storsäljare
I drygt 20 år har Nils Oscar bryggt öl och nästan lika länge,
sedan snart 19 år, har deras klassiker Nils Oscar God Lager
funnits. Nu lanseras den igen, men denna gång i en ofiltrerad,
begränsad upplaga för att fira 20 år på den svenska
ölmarknaden.
Under åren som har gått har det skett en del förändringar.
2006 flyttade hela bryggeriet från Stockholm till Nyköping och
under 2014 skedde en större utbyggnad av fastigheten och en
uppgradering till modernare bryggeriteknik.
2016 tog döttrarna till förra ägaren Karl-David Sundberg över
Nils Oscar. Den ena dottern, Anna Sundberg, är VD och tycker
att det känns väldigt roligt att ta över bryggeriet och att det
fortsätter att vara familjeägt.
- Vi kommer att fortsätta satsa på att göra riktigt bra öl, säger
Anna Sundberg.
Den ofiltrerade versionen av Nils Oscar God Lager smakar mer
på grund av att partiklarna är kvar. Det ger ölet lite extra karaktär
och ölet kommer att smaka som det gör direkt ur tanken på
bryggeriet. Nils Oscar God Lager Ofiltrerad har en kraftigare och
fylligare smak än sin filtrerade motsvarighet och man kommer
troligen att uppleva detta öl som smakrikare.
Nils Oscar God Lager Ofiltrerad lanseras i Systembolagets
exklusiva sortiment den 17 februari. Totalt lanseras 20 000 flaskor
på 50 cl. Produkten kommer även att finnas på krogar runtom
i Sverige.
- Köp och drick omedelbart, det är en färskvara, säger Patrick
Holmquist som är teknisk chef på Nils Oscar.
Alkoholhalt:		
Pris:			
Säljstart:		
Artikel nr:		

c r a f t e d

i n

5,3 vol%
29,90:-/50 cl
2017 - 02 -17 (på Systembolaget)
11485-01

s w e d e n

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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