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Underbara vår och sommar! Dagarna håller sig ljusa något längre, solen värmer lite
mer och livet tar än en gång några extra kliv. Någon rensar i sin vintervissna
rabatt och en annan dammar av sin gamla vespa. Vissa tar fram grillen och börjar
tänka på somrig mat och dryck - det är här Nils Oscar kommer in i bilden.
Lagom till vårens intåg tar Nils Oscar klivet och kryddar sitt öl med
frukt och bär. ”Att krydda öl med annat än bara humle blir mer och
mer populärt, och är något som dagens öldrickare efterfrågar”,
säger Ida Lindberg, marknadsansvarig på Nils Oscar. På Nils Oscar
har man valt att lansera två sommaröl av typen Saison, en kryddad
med mango och citron och en kryddad med slånbär. Båda är riktigt
fräscha och har en fin fruktighet från sina somriga ingredienser.
Nils Oscar Sommarbrygd är en ljus ekologisk Saison på 3,5%,
alltså en öl man kan unna sig alla dagar i veckan. Den somriga
kryddningen av slånbär ger en frisk, fräsch och fruktig öl.
Humlearomen upplevs som mycket välbalanserad och smaken är
rik - den uppmärksamme kan notera många nyanser. Nils Oscar
Sommarbrygd hittar du i dagligvaruhandeln från och med 11 april.
Nils Oscar Mango Saison är en fräsch och frisk ofiltrerad sommaröl
av typen Saison. Självklart är den kryddad med sedvanlig humle,
men även mangopuré och citronskal. Smak och doft är gudomlig och
passar fint till sommarens varma dagar.
Alkoholhalt:
Pris:		
Säljstart:		
Artikel nr:

5,9 vol%
22,90:-/33 cl
2016-05-01 (på Systembolaget)
31015-03

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 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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