CAP
Curious Audacious Products

CAP - Avantgardistiskt, & Kreativt Ölbryggande
Från att i unga år experimenterat fram olika öl i källaren till massproduktion på ett av Sveriges största
bryggerier, känns det nu i och med uppstarten av CAP som cirkeln slutits. Återigen finns en plattform för
lekfullhet, experimenterande och ren och skär brygglädje. För det är det som är idén med CAP; Att
experimentera, att sky Reinheitsgebot som pesten och att helt enkelt göra bra öl.
Så vilka är vi?
En bryggmästare, en öl och whiskyimportör och ett gäng galna ölnördar med ambitionen att sprida ölkultur. Vill
ni vara med oss?… Var nyfiken!
Bryggeriet
På vårt bryggeri, beläget i Stockholm, kommer underverk att skapas dagligen. Fina ord kan tyckas, men det är
lite så vi ser på våra öl. Självklart är ni välkomna att besöka oss. På bryggeriet kommer vi anordna
rundvisningar, provningar och bryggerikvällar, så kom hit och se mer av hur vi jobbar och tänker.
Ölen
Förutom en standardrange av olika produkter kommer vi att med ojämna mellanrum släppa öl från vår serie:
I´m Curious.
I´m Curious är, precis som namnet antyder, öl för dig som är nyfiken. Nyfiken på det som är lite annorlunda och
spännande. Ölen släpps i väldigt begränsad utgåva på 75 cl flaskor och varje öl är en så kallad "oneoff"-brygd
som aldrig kommer tillbaka igen.
Mattias Hammenlind, Bryggmästare CAP

Endless Vacation Pale Ale Ale

33 cl

Sverige

5,3%

70:-

Hantverk öl, färsk, skarpa, citron, värme, grapefrukt, fläder, grill eller Festival, ändlös semester, blomma,
levande, Lollapalooza, törst, exotisk,

Great White Hype

IPA

33 cl

Sverige

5,3%

70:-

Craft Beer, vetefält, päron, mandarin, tropiska sötma, balanserad, nordisk kärlek, Moby Dick, Jack Russel,
oceaner av Humlen Calypso. Alltid nyfiken och ödmjuk.

I´M Not Bitter

Lager

33 cl

Sverige

5,6%

70:-

Craft Beer, kola, vanilj, malt, bärnstens kärlek, Herr Bitter, mängder av humle: Bramling Cross, Cascade &
Amarillo.
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