nils oscar och akkurat
- samarbetet blev en fullträff

crafted in sweden
pressrelease 9/5-2016
Akkurat Bar & Restaurant firade nyligen 20-årsjubileum. Det firades bland annat med
specialbryggt öl, Nils Oscar Södermalmspilsner, som är ett samarbete mellan Patrick
Holmqvist och Stene Isacsson. Eftersom den blev så pass uppskattad har man nu
tagit fram ännu en batch av denna fantastiska brygd. Givetvis kommer den att finnas
till försäljning på Akkurat, men lanseras också i Systembolagets exklusiva sortiment.
Från och med den 3:e juni finns den begränsade upplagan på 20.000 halvlitersflaskor
tillgängliga. För den som vill njuta av Nils Oscar Södermalmspilsner något tidigare så
görs det på Akkurat Bar & Restaurant i Stockholm från och med den 12:e maj.
Nils Oscar Södermalmspilsner - Nils Oscar Södermalmspilsner är en riktigt fin och maltig lageröl med
bra balans och tydlig karaktär. Givetvis är det en välgjord och smakrik öl, producerad utan stress. Lagringen
får helt enkelt ta den tid det traditionellt gör. Nils Oscar
Södermalmspilsner doftar och smakar underbart. Ölet är
filtrerat, men inte pastöriserat och bör därför förvaras
mörkt och svalt för en längre hållbarhet.
Stene Isacsson på Akkurat säger så här om Södermalmspilsner: ”Jag och Patrick Holmqvist på Nils Oscar
delar många minnen och åsikter om öl, framförallt har
vi en förkärlek till de lite maltigare och dekoktionsmäskade lagerölen från Tjeckien och Sydtyskland. Vi
ville ta fram ett öl som vi tycker saknas på marknaden;
ett riktigt fint och maltigt lageröl med den rätta balansen
och med tydlig och ren karaktär av dess fina råvaror”.
Alkoholhalt:		
Pris:			
Artikelnummer:

5,0vol %
29,90/50 cl
11327

Nils Oscar föddes 1865 och hans syn på kvalitet, ärlighet och nytänkande genomsyrar allt vi gör än idag - produkter i världsklass!
TF VD, Jan Nilsson 0155-772 80 & 070-333 94 95 jan.nilsson@nilsoscar.se
Teknisk chef, Patrick Holmqvist, 0155-772 82 patrick.holmqvist@nilsoscar.se
PR och bildmaterial, Karin Wikström, 070-644 83 93 karin.wikstrom@nilsoscar.se
Marknadsföring, Ida Lindberg, 073-993 66 77 ida.lindberg@nilsoscar.se
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.
Nils Oscar Company AB
Fruängsgatan 2, 611 31 Nyköping Tel: 0155-772 80 Fax: 0155-772 89 info@nilsoscar.se

www.nilsoscar.se

