Anchor Steam Beer

Ale

35,5 cl

USA

4,8%

65:-

Anchor Steam ® öl har är bärnstensfärgad, tjock, gräddigt skum och rika, distinkta smaker. Det är en process
som kombinerar djup respekt för craft brewing tradition med många årtionden av utveckling att komma fram
till en unik metod: en blandning av ljus och karamell malt. Anchor Steam ® öl hämtar sitt ovanliga namn från
1800-talet när "ånga" var ett smeknamn för öl bryggt på West Coast of America under primitiva förhållanden
och utan is. Ursprunget till namnet är fortfarande höljda i dunkel.

Liberty Ale

Ale

35,5 cl

USA

5,9%

65:-

Champagne-liknande bubblor, distinkt humlebukett och balanserad karaktär av Liberty Ale ® återupplivar
sekelgamla ale bryggnings traditioner som nu är mer relevant än någonsin. Mältat korn, färska hela-cone
Cascade humle och en särskild toppjäst och vatten.

Anchor IPA

IPA

35,5 cl

USA

6,5%

65:-

Guldrushen lockade tusentals västerut för att "se elefanten," en 1800-metafor för hoppfull men riskabel
strävan efter lycka, äventyr och förmögenhet. Så tidigt som 1849, India Pale Ale - utarbetats av brittiska
bryggerier för export till Indien genom att lägga till torr humle. Det var inte förrän 1975 som ankare, Americas"
ursprungliga craft brewery, banade väg för återupplivandet av torr-hoppade handgjorda ales.
Ankare IPA ™ görs med 2-rad kornmalt och färska hela-humlekottar, dess ljus bärnstensfärgad, distinkt komplex
arom, taggiga bitterhet, maltig djup och ren yta förenas för att skapa ett unikt smakrika, minnesvärd och tidlösa
hantverk IPA. Elefanten du ser på ankare IPA ™ var handritade av vår etikett konstnären James Stitt.
Att "se elefanten" var en populär 1800-uttryck som har sitt ursprung med en berättelse som föregår California
Gold Rush. Det bodde en gång en bonde som hade hört talas om elefanter men hade aldrig sett en. Han
längtade efter den dagen när han kanske kunde få en glimt av denna sällsynta, exotiska varelse. När cirkusen
kom till stan, lastade han sin vagn med färska råvaror och for till marknaden. På vägen träffade han på
Cirkusparaden som leds av en enorm elefant. Bonden var extatisk, men hans hästar var livrädd. De skenade och
välte vagnen och spred alla varor utmed vagnen men bonden brydde sig inte för han hade sett elefanten.
Elefanten blev en universell symbol för guldruschen, vilket framgår av de tidskrifter, brev och skissböcker av
guldgrävarna. Har du sett elefanten?
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