Mohawk Brewing Co
Mohawk Brewing Company grundades 2010 av Stefan Gustavsson och Wicked Wine.
Mohawk Brewing vill utveckla den svenska ölkulturen genom att brygga ovanliga öl som visar på
ölets spännvidd och användbarhet som sällskapsdryck likaväl som måltidsdryck. De brygger
oväntat smakrika öl i modern stil men lika ofta inspirerat av gamla traditioner.

Mohawk Unfiltired Lager

Lager

5,3%

54:-

Mohawk Unfiltered Lager är i grunden gjord som en tysk Wieneröl. Den har fått en medelstor beska av tyska
humlesorter. Men avslutningsvis har ölet bryggts på samma vis som Amerikansk Pale Ale. Stora mängder
Amerikansk och Nya Zeeländsk humle har använts för aromen, och ännu mer har tillsatts i lagertankarna. Detta
ger ölet en stor, fruktig och blommig humlearom med betoning på citrus och tropisk frukt. Precis som moderna
ales från Amerikas mikrobryggerier.Slutligen har ölet tappats upp med naturlig efterjäsning på flaskan. Det ger
en bättre hållbarhet och ännu fruktigare smak och arom. Ölet kan se disigt ut, men om du låter ölet stå ett tag
så lägger sig jästen på botten av flaskan. Det är en smaksak om du väljer att ha med jästen i ölet när du dricker
det.

Mohawk VS Citra

Pale Ale

5,5%

54:-

Detta är en Pale Ale som låter en enskild humlesort komma till tals. Mohawk vs bryggs alltid efter samma
grundrecept men med olika humle. Citra är en relativt ny humlesort med karaktär av citrus och tropisk frukt
som mango och papaya.

Mohawk Rocket Porter

Porter

5,5%

54:-

Mohawk Black Rocket Porter är en fyllig och smakrik öl som hämtat inspiration från amerikas västkust. Åtta
olika maltsorter tillsammans med humle från både USA och Europa ger ett välhumlat öl med toner av kaffe,
choklad och lakrits. Perfekt till kraftigare kötträtter men även till olika desserter på mörk choklad.
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