Vid Themsens strand, strax utanför centrala London, har man bryggt öl i ”The Griffin Brewery” i
över 350 år. Sedan 1849 brygger Fuller’s sin öl här och är idag Londons enda traditionella
familjeägda bryggeri, med en mycket uppskattad portfölj, både av konsumenter och i
tävlingssammanhang.
På originalbryggeriet, som låg på Bedfords House gård i Chiswick, expanderade affärerna i början
av 1800-talet och genom ett partnerskap mellan John Fuller och två kunniga män i ölbranschen,
Henry Smith och John Turner föddes det som än idag är Fuller Smith & Turner.

Fuller´s IPA

India pale ale

England

5,3%

69:-

Mörkt bärnstensfärgad. Doften är rik på malt, kryddor och frukt med inslag av kanderade apelsinskal.
Smaken är fyllig, krämig med inslag av apelsin, honung och humle. Lång härlig efterbeska.

Fuller´s London Pride

Premium ale

England

4,7%

69:-

Bärnstensfärgad med stor doft av aromatisk humle. Smaken är rik och fyllig med en maltig bas och
aromatiska humletoner, balanserad beska och en lång eftersmak.

Fuller´s London Porter

Porter

England

5,4%

69:-

Djupt mörkbrun, nästan kaffefärgad med doft av nötter, choklad och kaffe. Fyllig, krämig smak med rostade
toner och inslag av choklad och knäck i kombination med en diskret sötma och balanserad beska. Lång elegant
eftersmak!

Fuller´s Black Cab

Stout

England

4,5%

69:-

Tät svartbrun färg. Rik doft med rostade toner av kakao, mörk choklad med en viss hint av röda bär.
Fyllig smak med inslag av rostad malt, följt av en lång angenäm efterbeska som rundas av med toner av mörk
choklad.

Fuller´s ESB

Ale

England

5,9%

69:-

Fuller´s ESB är ett djupt bärnstensfärgat starköl med en alkoholhalt av 5,9%. Ölet, som är en ale, har en stor
maltig doft med en lätt ton av rostat kaffe och nötter. Smaken är fyllig, smakrik och lite knäckig med inslag av
citrus, apelsin och nötter. Ölet har en rik beska och mycket lång eftersmak.

Fuller´s 1845

Ale

England

6,3%

69:-

Mörkt bärnstensfärgad. Komplex och vinös i stilen med kryddiga inslag. Mycket smakrik, fyllig med rik beska
och lång eftersmak.

Fuller´s Honey Dew

Premium ale

England

5,0%

69:-

En ale med gyllene färgtoner och en frisk doft av honung. Smaken är frisk och fruktig med mild beska och en rik
honungssmak i eftersmaken.

Maddes Restaurang, Bar & Café

Senast ändrad: 2015-04-07

