Axel Herman Johansson – och därmed vår familj – förvärvade 1898 Åbro Bryggeri. Den utveckling
som ägt rum är fascinerande. Åbro Bryggeri har drivits av fyra generationer Dunge och samtliga har
vi haft tuff konkurrens att brottas med, både vad gäller konkreta konkurrenter och i form av regler
och paragrafer. Stundtals hårda förhållanden har fört det goda med sig att vi hela tiden tvingats till
ständiga förbättringar och till att utveckla och satsa på nya produkter.
Den position vi har idag skulle vi inte heller ha kunnat uppnå utan engagerade, lojala och skickliga
medarbetare som också utvecklat sin kompetens. Vi har nu vind i seglen och den ska vi utnyttja. En
klar målsättning är att vi med småländsk envishet ska fortsätta att utvecklas och expandera.
Välkommen till en spännande resa bland ekfat och tappkranar och den fantastiska utveckling som
Åbro Bryggeri har haft genom åren.

Åbro 5,2

Lager

33cl

Sverige

5,2%

42:-

Ölet som bär vårt bryggeris namn bryggs alltid på samma plats med vatten från samma källa. Resultatet är en
fyllig, ljus lager som alltid håller samma jämna och höga kvalitet. Ett småländskt kvalitetsöl från Sveriges äldsta
familjeägda bryggeri.
Färg: Gul
Doft: Klassisk fräsch ljus lager med humle och citrus. Inslag av gräs.
Smak: Medelfyllig och välbalanserad smaksammansättning av malt- och humlearom.

Bryggmästarens bästa pilsner

50cl

Sverige

5,0%

55:-

Under namnet Bryggmästarens samlar vi all vår 150-åriga ölbryggarkunskap. Bryggmästarens är en äkta
hantverksprodukt. Den bryggs med extra omsorg av förstklassiska råvaror. Ett öl för den verkliga ölälskaren.
Färg: Ljusgul.
Doft: Blommig och somrig. Mjuk humledoft.
Smak: Torr, tydlig och bra humlekaraktär. Lätta citrustoner.

Bryggmästarens mörk lager

50cl

Sverige

5,0%

55:-

Bryggmästarens Mörka Lager är ett milt, välskummande öl med en rik maltig smak och kaffeliknande
eftersmak. Den är bryggd med speciella maltsorter enligt ett gammalt recept.
Färg: Mörk bärnstensfärgad.
Doft: Tydligt rostad med inslag av mörk choklad, sirap, smörkola och kaffe.
Smak: Knäck, kaffe, smörkola och brungräddat knäckebröd. Mjuk, fyllig och torr eftersmak.
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Bryggmästarens premium gold

50cl

Sverige

5,7%

55:-

Bryggmästarens Premium Gold är ett exklusivt öl framtaget med förstklassiga råvaror. Bryggt med extra
omsorg och resultatet är en pilsner med en stor beska och tydlig prägel av humlearom. Att ölet är en riktig
pilsner syns även på den gyllengula färgen och det tjocka, krämiga skummet. Bryggmästarens Premium Gold är
ett lite alkoholstarkare alternativ med stor beska och en tydlig prägel av humlearom.
Färg: Gyllengul.
Doft: Stor maltsötma och humle.
Smak: Torkad frukt med maltsötma. Generös, krispig och balanserad.

Åbro Export

Lager

50cl

Sverige

5,3%

55:-

Åbro Export kompletterar Åbro familjen med en export produkt som kommunicerar en mogen design som
sticker ut bland konkurrenterna och tilltalar den typiske ölkonsumenten. Den är bryggd på samma klassiska
källvatten från Vimmerby som Åbros övriga produkter.
Färg: Gyllengul.
Doft: Maltaromatisk med citrusinslag.
Smak: Balanserad maltighet med ton av nötter och kaffe, medellång eftersmak.

Bryggmästarens Mellanöl Lager

33cl

Sverige

4,5%

42:-

Ljus gul färg. Diskret humlearomatisk doft. Maltig smak med tydliga humletoner och balanserad beska.

Bryggmästarens Drakens Guld

33cl

Sverige

6,1%

54:-

2014 års vinnare av Hembryggd öl. Första priset var att få göra en batch som säljs på systemet och utvalda
restauranger
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