
LJOST er eit ljost og friskt lagerøl.  
Alk. 4,7 % vol.  
 
Innhald: byggmalt,  humle, vatn og gjær. 

LJOS LAGER                                Alk. 4,7 % vol.  0,5 liter

Spesialøl 
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MOR ÅSE 
Eit ljost og friskt lagerøl som smaker fortreffeleg i fjellet

MOR ÅSE er eit ljost og friskt lagerøl.  
Alk. 4,7 % vol.  
 
Innhald: byggmalt,  humle, vatn og gjær. 

LAGER                                             Alk. 4,7 % vol.  0,5 liter

Ljos lager krydra med mjødurt frå fjellheimen.

Spesialøl
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MJØDURT

MJØDURT er ein ljos lager krydra med mjødurt. 
Mjødurten veks i skog og eng ved vatn og bekker 
– også høgt til fjells.   
Alk. 4,7 % vol.  
 
Innhald: byggmalt, humle,  
vatn og gjær. 

 LAGER                                   Alk. 4,7 % vol.  0,5 liter

Sesongøl
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BJØRK
Ljos lager krydra med ferske bjørkeskot

HØGRUTA er eit ljost og friskt øl med balansert 
aroma av frukt, humle og malt. 
Alk. 4,7 % vol.  
 
Innhald: Vatn, byggmalt,  
kveitemalt, humle og gjær. 

Ljos lager med fire forskjellige maltsortar. 
Fruktig smak med fin sødme og lite humle.

Spesialøl
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LAGER                                  Alk. 4,7 % vol.  0,5 liter

4-KORN

4-KORN er ein ljos lager med fire forskjellige 
maltsortar. Eit fruktig øl med fin sødme.   
Alk. 4,7 % vol.  
 
Innhald: Vatn, byggmalt, kveitemalt, 
rugmalt, speltmalt, humle og gjær. 

EINE er krydra med einebær og einelog,  
som gjev ølet ein naturleg bitter smak.  
Alk. 4,7 % vol.  
 
Innhald: Vatn, byggmalt, humle,  
eine og gjær.
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MØRK LAGER                              Alk. 4,7 % vol.  0,5 liter

Krydra med fjellkvann, ein bittersøt og aromatisk urt  
som i lange tider har vore ei viktig krydder- og medisinplante.

Spesialøl

FJELLKVANN

Mørk lager krydra med fjellkvann, ein bittersøt og 
aromatisk urt som i lange tider har vore viktig som 
krydder- og medisinplante. Alk. 4,7 % vol.  
 
Innhald: Vatn, byggmalt, fjellkvann, humle  
og gjær.

MYRK LAGER                           Alk. 4,7 % vol.  0,5 liter

Spesialøl 
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JO GJENDE 
Lagerøl krydra med krekling og eine

JO GJENDE er ein myrk lager krydra med 
krekling og eine. Dette er dei mest vanlege 
vekstene i dei fjellområda som Jo vanka.  
4,7 % alk. vol. 
 
Innhald: Vatn, byggmalt,  
humle, eine, krekling og gjær.

Spesialøl

MYRK LAGER                            Alk. 4,7 % vol.  0,5 liter
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PEER GYNT
Lagerøl krydra med krekling og eine 

PEER GYNT er ein myrk lager krydra med  
krekling og eine. Dette er dei mest vanlege  
vekstene i dei fjellområda som Peer Gynt vanka.  
4,7 % alk. vol. 
 
Innhald: Vatn, byggmalt,  
humle, eine, krekling og gjær.

RAUDT er brygja på fem forskjellige 
byggmalt, som mellom anna gjev ølet  
ei gyllen raudfarge. 4,7 % alk. vol. 
 
Innhald: vatn, byggmalt,  
humle og gjær.

VINTERNATT er eit fyldig lagerøl som høver 
godt til jul og vinter.  
Alk. 4,7 % vol. / 5,5 % vol. 
 
Innhald: Vatn, byggmalt, humle, ceylon- 
kanel, nellik, stjerneanis, appelsinskal og gjær. 

MYRT er ein mørk lager med fem  
forskjellige byggmalt.  Smak av rista malt og 
sjokolade.  
Alk. 4,7 % vol. 
 
Innhald: Vatn, byggmalt, humle og gjær.

FEST er eit svært myrkt øl med bruk av rista 
maltsortar som gjev ein smak av sjokolade og 
kaffe. 4,7 % alk. vol. 
 
Innhald: Vatn, byggmalt,  humle og gjær.

BJØRK er eit ljost og frisk øl bryggja på ljos malt, 
krydra med konsentrat av ferske bjørkeskot.  
Alk. 4,7 % vol.  
 
Innhald: Vatn, byggmalt, kveitemalt, humle,  
konsentrat av bjørkeskot og gjær. 

VAGLE er eit ljost og friskt øl med balansert 
aroma av frukt, humle og malt. 
Alk. 4,7 % vol.  
 
Innhald: Vatn, byggmalt,  
kveitemalt, humle og gjær. 
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SKJAAK 
LJOS LAGER                     Alk. 4,7 % vol.  0,5 l.

Spesialøl

Ljos lager bryggja med malt frå Skjåk

SKJAAK er bryggja på ljos malt av bygg  
dyrka i Skjåk.  Lokal humle som aroma. 
Alk. 4,7 % vol.  
         
Innhald: Vatn, malt av bygg,  
humle og gjær.    
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DØL
GYLLEN LAGER                             Alk. 4,7 % vol.  0,5 liter

Spesialøl

Bryggja på malt av bygg frå Skjåk

DØL er ein gyllen lager bryggja på malt av bygg 
dyrka i Skjåk. Lokal humle som aroma. 
Alk. 4,7 % vol.  
 
Innhald: Vatn, malt av bygg  
frå Skjåk, humle og gjær. 

MYRK LAGER                           Alk. 4,7 % vol.  0,5 liter

Spesialøl 
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2469
Lagerøl krydra med krekling og eine

2469 er ein myrk lager krydra med krekling 
og eine. Ein hyllest til pionerane innan  
fjellturismen i Jotunheimen. 
4,7 % alk. vol. 
 
Innhald: Vatn, byggmalt,  
humle, eine, krekling og gjær.


