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Gethe Sour on hibiskuksen kukilla maustettu hapanolut. Mauste antaa oluelle kauniin
vaaleanpunaisen värin ja pehmeän aromaattisen vivahteen.

Adolf Erik Gethe, jonka mukaan olut on nimetty, oli kapteeni ja Ehrensvärdin adjutantti
Suomenlinnassa 1700-luvulla. Hän oli taiteellisesti lahjakas maalari, jolta on säilynyt
jälkipolville dokumentaarisesti arvokkaita töitä.

4,0 til-%

Chapman Lager on raikas pohjahiivaolut, jonka maun viimeistelevät yhdysvaltalaiset
aromihumalat. Panimme oluen kevyeksi ja raikkaaksi janonsammuttajaksi.

Nimensä olut sai Fredrik af Chapmanilta, joka oli merkittävä amiraali ja
laivanrakentaja. Hänen vaikutuksensa Suomenlinnan historiaan on kiistämätön. Hän
muun muassa suunnitteli laivatyypit Ehrensvärdin saaristolaivastoon.

5,0 til-%

Piper Wit on kauniin keltainen vehnäolut belgityyliin. Kesäisen raikkaan witbeer-oluen
tuoksussa korostuu selvä sitrushedelmän aromi.

Suomenlinnan komendanttina 1780-1784 toi Peter Bernhard Piper. Hänen mukaansa
nimettyjä paikkoja linnoitussaarella on esimerkiksi Piperin puisto, jossa sijaitsevan
Lemmenlammen rannalla monet parit saavat toisensa tänäkin päivänä. Kenties myös
historian päivinä mamsellit seurueineen Piperin puiston pique-niqueillaan nauttivat
raikasta bière blanchea.

4,7 til-%

Seth Lager on kauniisti punertava kolmen viljan lager-olut. Sen maltainen ja rukiinen
runko piristyy vehnällä ja taittuu miedolla humalan puraisulla.

Gabriel von Seth (169-1774) oli paitsi Suomenlinnan rakentajana tunnetun
Ehrensvärdin ystävä, myös tunnettu vaikuttaja ja herkkusuu. Linnoitussaarella seisoo

yhä bastioni Seth keskellä vehreää komendantin yrttitarhaa.

4,7 til-%
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Ulrika Saison on vivahteikas, raikas saison, joka virkistää sadonkorjuukauden
ulkopuolellakin. Se maistuu kaupungin vilskeessä yhtä hyvältä kuin

maalaismaisemissa.

Suomenlinnan historiassa Ulrika Katharina Dorph mainitaan paikallisena
ravintoloitsijana. 1700-luvun lopulla linnoituksen muutamista ravintoloista sai

laadukkaita aterioita ja tarjoiltiinpa eräissä ravintoloissa paloviinaa ja oluttakin.

5,5 til-%



Helsinki Porter on väriltään musta, keskitäyteläinen pintahiivaolut. Aromiltaan se on
epressomaisesti paahtunut ja maultaan hieman lakritsainen.

Nimesimme oluen kotikaupunkimme mukaan. Yhtälailla sateella ja paisteella se
ilahduttaa merellisen kaupungin kulkijoita ja asukkaita

5,5 til-%

Horn IPA on punertava, miellyttävä India Pale Ale. Sen mallasrunko kannattelee
runsasta humalaprofiilia.

Suomenlinnan Isolla Mustasaarella sijaitsee bastioni Horn. Se rakennettiin vuosina
1774-1775 korkealle kalliolle yhdistämään linnoituksen itärannan puolustuslinjoja.

5,5 til-%

Hoppe IPA on kauniisti punertava pintahiivaolut. Vahva humalointi kunnioittaa tämän
kuivan ja hedelmäisen oluen alkuperäistä brittityyliä.

Luutnantti Fredrik Vilhelm Hoppe johti Suomenlinnan linnoitustöitä Ehrensvärdin
alaisuudessa. Hän toimi linnoitussuunnittelijana, piirtäjänä ja työnjohtajana. Hoppen
1700-luvulla tekemiä piirustuksia on säilynyt jopa tähän päivään asti.

6,0 til-%
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Kealakekua IPA on ajankohtaisen New England -tyylisuunnan inspiroima mehukas,
pehmeä ja samea nautinto. Se on reippaasti kuivahumaloitu raikkailla aromihumalilla,
jotka tuovat oluen makuun mangomehua ja hedelmäisen humalan puraisun.

Kealakekua on saari Havaijilla. Kuuluisan kapteeni Cookin tarina kohtasi Kealakekua
Baylla loppunsa. Me panimolla ajattelemme trooppisia öitä, sumuista merta ja Havaijin
lämpöä, kun nautiskelemme Kealakekuaa.

6,5 til-%

Wrede Brown Ale on perinteisen brittiläisen oluttyylin modernisoitu versio. Se on
kuivahumaloitu ja historiallisia esikuviaan vahvempi, intensiivinen olut.

Fabian Casimir Wrede toimi Suomenlinnan linnoitustöiden
päämajaeverstiluutnanttina. Hän osoittautua luotettavaksi työntekijäksi ja kohosi jopa

Suomenlinnan rakentajana tunnetun Ehrensvärdin apulaiseksi ja sijaiseksi.

6,5 til-%
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Tin Soldier's Black Apple on musta, kuiva omenasiideri, joka maistuu siltä mistä se on
tehty: pyöreiltä ja hedelmäisiltä omenilta. Sen maku poreilee ryhdikkäänä kielellä.

Black Apple on saaren erikoisuus, jota saavutaan maistelemaan matkojenkin päästä.
Musta siideri on loistava ruokajuoma, mutta sopii erinomaisesti myös nautiskeluun.

7,5 til-%

Tin Soldier's Hard Ciderin hapokas ja kirpakka maku tasapainottuvat runsaalla
omenoiden hedelmäisyydellä

Viheromenainen, pirskahteleva siideri on upea seurustelujuoma, mutta viihtyy
erinomaisesti myös ruokapöydässä muiden siideriemme tapaan.

7,5 til-%

Tin Soldier's Apple Cider on perinteisin menetelmin valmistettu, rauhassa kypsytetty,
kuiva ja raikas omenasiideri. Se on valmistettu raikkaista omenoista puristetusta
mehusta käyttämällä.

Muiden siideriemme tapaan myös kevyempi siiderimme maistuu sekä seurustelu- että
ruokajuomana.

4,7 til-%


