
Mjøderiet Julemjød luke
1
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Mjøderiet

FARGE: Gyllen. LUKT: Lukt av 
julekrydder. SMAK: Smak av 
julekrydder. PASSER TIL: Dessert, 
aperitiff og ost.

12%
25 cl

flaske
kr. 140,20
7982104

Norge
Vestland
Bergen

Mjød: Gudedrikk og fermenteringskunst
Mjød er den mest myteomspunne drikken vi har. No har 
den urgamle drikken fått nytt liv i gjæringskara til skjeggete 
ølfolk som er bitne av ein ny basill.

Passer til:

• Det klassiske valget: Kaker, scones, terter og selvsagt 
eplepai.

• Verdt å prøve: Spennende valg til krydret mat.

friskhet fylde bitterhet

Mack Julebokkluke
2
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or
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Macks Ølbryggeri

FARGE: Middels dyp brun. LUKT: 
Krydret aroma av gyllent malt, tørket 
frukt, karamell, litt kamille, tørket urt 
og blomst. SMAK: Fyldig, kremet, lett 
sødmefull og rund, preg av gyllen 
malt, tørket frukt og krydder, god 
lengde. PASSER TIL: Dessert, storvilt 
og småvilt.

9%
33 cl
boks

kr. 49,90
10485702

Norge
Troms og
Finnmark
Tromsø

Mørk lager: Rikt og maltdrevet
Kaldgjæret øl med et rikere og mer maltdrevet aroma- og 
smaksbilde enn lys lager, som stammer fra bruk av 
mørkere malt. Stilvariasjon fra tørre øl med lite maltpreg, 
til mørke øl med tydelig maltsødme.

Passer til:

• Det klassiske valget: Bayer og grillet bratwurst med søt 
sennep og potetmos.

• Verdt å prøve: Bokkøl og tilslørte bondepiker.

friskhet fylde bitterhet

Nøgne Ø in Dulce Jubiloluke
3
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Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri

FARGE: Mørk brun. LUKT: Karamell, 
rosin, sviske. SMAK: Tørket frukt, 
karamell. PASSER TIL: Aperitiff og 
dessert.

13%
33 cl

flaske
kr. 149,00
13620702

Norge
Agder

Grimstad

Spesial: Vriompeis

Øl som brygges med ingredienser eller metoder som gjør 
dem vanskelige å kategorisere, kalles gjerne spesial-øl. 
Dersom du er ute etter noe merkelig, annerledes, eller 
ukjent, kan det hende det finnes under «spesialøl».

friskhet fylde bitterhet

Hipster for Christmasluke
4
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or
e 91

Lervig

FARGE: Mørk brun til svart. LUKT: 
Aroma av karamell, vanilje, kokos 
og tørket frukt. SMAK: 
Bourbontoner med innslag av 
tørket frukt og karamell. Avsluttes 
med julekake og krydder. PASSER 
TIL: Aperitiff og dessert.

12%
33 cl
boks

kr. 132,20
12276402

Norge
Rogaland
Stavanger

Spesial: Vriompeis
Øl som brygges med ingredienser eller metoder som gjør 
dem vanskelige å kategorisere, kalles gjerne spesial-øl. 
Dersom du er ute etter noe merkelig, annerledes, eller 
ukjent, kan det hende det finnes under «spesialøl». friskhet fylde bitterhet



FARGE OG DUFT: Klar dyp oransje. Dufter deilig av 
julekrydder, bakst, honning, gløgg, nellik, rosiner og nøtter. 
SMAK: Mye krydderier, appelsin, gløgg, honning, eple og 
urter. Behagelig sødme. Lang ettersmak. VURDERING: En 
glimrende mjød med svært god balanse og deilige 
julesmaker. PASSER TIL: Nytes som avec eller med en god 
ostebit.

FARGE: Klar, gyllen. DUFT: Floral honning med 
julekrydder hvor ingefær og stjerneanis stikker frem. 
SMAK: Søt og varmende av floral honning, milde lyngtoner, 
hibiskus, hylleblomst og nype, noe sitrus, julekrydder med 
ingefær, kanel og stjerneanis.

95

FARGE OG DUFT: Klar mørk brun. Dufter av røde 
bær, karamell og fiken. Søt og innbydene aroma. SMAK: 
Masse karamell, røsted preg, nøtter, fiken og julens 
krydder. Mye smak, balansert og rund munnfølelse. Lang 
og behagelig ettersmak. VURDERING: Et juleøl i særklasse. 
Her stemmer alt i aroma, smak, balanse og bruksområder! 
PASSER TIL: En god bit Stilton.

FARGE: Klar, dyp rødbrun med lyst beige skum. 
DUFT: Søtlig, lett røstet malt, brød, knekk, lær, rosiner, 
vanilje, kaffe, tutti frutti. SMAK: Lett søtlig med brent 
karamell, brødskalk, honning, allehånde, vanilje og hint 
mot rosiner.

98

FARGE OG DUFT: Nesten klar karamellfarget. Dufter 
deilig av kanel, nøtter, kardemomme, pepperkaker, sirup 
og røstet malt. SMAK: Mye kanel og kardemomme i 
smaken, men også vanilje, pepperkaker, kakao, sjokolade, 
kaffe og røstede nøtter. Behaglig og nydelig balansert. 
Lang og god ettersmak. VURDERING: Et mesterlig laget 
juleøl med nydelig balanse og fantastiske smaker. PASSER 
TIL: Dessert eller som avec.

FARGE: Klar, dyp mahognifarget med lyst brunt 
skum. DUFT: Søt maltbase, hvetebakst, fløtekaramell, 
kanel, vanilje, kokos. Lukter skolebrød. SMAK: Flytende 
skolebrød! Hvetebakst, kokos, kanel, kardemomme, mørk 
sjokolade, vørter, mandler, nøtter og hint av skogsbær. 
Varmende alkohol i bakkant.

96

FARGE OG DUFT: Nesten klar dyp rødbrun. Dufter 
av mørke bær, tørket frukt, rugbrød, mørk sirup, 
julekrydder, plomme og sjokolade. SMAK: Brunt sukker, 
mørk sirup, mørke bær, moden frukt og svisker. Fin og 
saftig. Godt balansert og godt integrert alkohol. 
VURDERING: En juleøl med lag på lag med smak. 
Komplekst og særdeles godt. PASSER TIL: Avec.

FARGE: Klar, dyp rødbrun med cremafarget skum. 
DUFT: Sherry, eikefat, mørk malt, karamell, tørket frukt, 
sjokolade, ginseng. SMAK: Vinøse toner mot rødvin, 
kirsebær, sherry, svake kaffetoner, sjokolade, tørket frukt, 
røstet malt, lakris og lett fatpreg.

95
FARGE OG DUFT: Mørk brun. Søtlig aroma av tørket 

frukt, karamell, fat SMAK: Rosiner, svisker, karamell, fat. 
Svært fyldig. Søtt med snev av syre og god lengde 
VURDERING: Et svært fyldig og balansert øl med herlig 
lengde. PASSER TIL: Peiskos. 90

FARGE OG DUFT: Dyp rav. Kanel, kardemomme og 
rosiner. SMAK: Mye smak av kardemomme og kanel, en 
del kakao. Mye sødme og veldig kremet munnfølelse 
VURDERING: Veldig søt, men morsom og ølfansen jubler 
nok over denne juleølen PASSER TIL: Peiskos 89



Sticky Little Fingersluke
5
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Amundsen Bryggeri

FARGE: Mørk. LUKT: Aroma av 
kaffe, sjokolade, bourbon, noe fat. 
SMAK: Smak av kaffe, bourbon, 
krydder, noe kanel og sjokolade. 
PASSER TIL: Aperitiff.

13%
44 cl
boks

kr. 151,90
13638302

Norge
Oslo
Oslo

Porter & stout: Fløyelsmykt og mørkt
Tradisjonsrike ølstiler som har tålt tidens tann. Maltdrevne 
øl, mørkebrune til sorte på farge, med aroma og smak av 
kaffe, sjokolade, brød, tørket frukt. Stilvariasjon fra veldig 
søte til helt tørre. 

Passer til:

• Det klassiske valget: Tørr stout og østers naturell.
• Verdt å prøve: Imperial stout og mørk sjokoladekake.

friskhet fylde bitterhet

Mack Juleøl Sterkluke
6
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Macks Ølbryggeri

FARGE: Middels dyp brun. LUKT: 
Aroma med preg av gyllen malt og 
tørket frukt, litt vørter, mørk sirup, 
krydder og karamell. SMAK: Rund, 
kremet. litt krydret preg av lettrøstet 
malt, bakverk, tørket frukt, vørter og 
karamell. PASSER TIL: Lam og svin.

6,5%
33 cl

flaske
kr. 44,90

13693302

Norge
Troms og
Finnmark
Tromsø

Mørk lager: Rikt og maltdrevet
Kaldgjæret øl med et rikere og mer maltdrevet aroma- og 
smaksbilde enn lys lager, som stammer fra bruk av 
mørkere malt. Stilvariasjon fra tørre øl med lite maltpreg, 
til mørke øl med tydelig maltsødme.

Passer til:

• Det klassiske valget: Bayer og grillet bratwurst med søt 
sennep og potetmos.

• Verdt å prøve: Bokkøl og tilslørte bondepiker.

friskhet fylde bitterhet

Kinn Solsnu Sterkluke
7
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Kinn Bryggeri

FARGE: Lys kobber. LUKT: Brød, 
urter, karamell og hint av krydder. 
SMAK: Balansert malt med 
kompleks smak. PASSER TIL: 
Lyst kjøtt, småvilt og fisk.

7,5%
75 cl

flaske
kr. 107,00
1857501

Norge
Vestland

Florø

Saison farmhouse ale: Lyst, fruktig og 
friskt

Lyst øl, brygget på en blanding av maltet bygg og hvete og 
med særegne gjærtyper som gir ølet en krydret og 
utpreget fruktig aroma og smak, gjerne med en forsiktig 
syrlighet.

Passer til:

• Det klassiske valget: Saison og moules frites.
• Verdt å prøve: Saison og and med appelsinsaus.

friskhet fylde bitterhet

Nissens Imperiumluke
8
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Nøisom

FARGE: Mørk. LUKT: Sjokolade, 
karamell, kaffe, nøtter, bourbon, 
eik. SMAK: Sjokolade, karamell, 
kaffe, nøtter, bourbon, eik. 
PASSER TIL: Dessert, ost og lam.

14%
33 cl

flaske
kr. 80,50

12273302

Norge
Viken

Fredrikstad

Porter & stout: Fløyelsmykt og mørkt
Tradisjonsrike ølstiler som har tålt tidens tann. Maltdrevne 
øl, mørkebrune til sorte på farge, med aroma og smak av 
kaffe, sjokolade, brød, tørket frukt. Stilvariasjon fra veldig 
søte til helt tørre. 

Passer til:

• Det klassiske valget: Tørr stout og østers naturell.
• Verdt å prøve: Imperial stout og mørk sjokoladekake.

friskhet fylde bitterhet



FARGE OG DUFT: Uklar og nesten svart. Dufter av 
tørket frukt, likør, nøtter, mørk sirup og karamell. SMAK: 
Karamell, julekrydder, sjokolade, tørket frukt, brunt sukker 
og nøtter. Fyldig og kremet munnfølelse. Søt, men veldig 
godt balansert. VURDERING: Søt, intens og luksuriøs. Vil 
fungere glimrende som flytende dessert. PASSER TIL: Avec.

FARGE: Beksvart. DUFT: Bourbon, vanilje, sjokolade, 
søt kaffe, laktose, karamell, marsipansjokolade. SMAK: 
Veldig søtlig maltbase, fløtekaramell, sjokolade, kakao, 
vanilje, nøtter, vanilje, smørkaramell og bourbon.

FARGE: Klar, kastanjefarget med beige skum. DUFT: 
Vagt av vørter, karamell, oppvaskvann og brød. SMAK: Søt 
undertone, karamell, maltekstrakt, tynn kaffe, godt ristet 
brød. Litt tam.

FARGE OG DUFT: Nesten klar gyllen. Dufter av 
krydder, bakst, grønne urter, pepper og moden frukt. 
SMAK: Krydder, gjær, pepper og moden frukt. Fruktig og 
godt balansert. Lang ettersmak. VURDERING: Juleøl med 
veldig god balanse. PASSER TIL: Kalkun med tilbehør.

FARGE: Lett uklar, dyp gyllen med offwhite skum. 
DUFT: Søtsyrlig, floral, krydret lys maltbase. Hvetebakst, 
banan og høy. SMAK: Frisk og herlig krydret maltbase. 
Florale og fyldige smaker av appelsin, banan, korianderfrø, 
hvetebolle, sitrusskall, lyng. Belgisk gjærpreg.

FARGE OG DUFT: Nesten klar dyp rødbrun. Dufter 
av kandis, nøtter, kaffe og tørket frukt. SMAK: Søtlig preg 
av sirup, lakris, sjokolade, mokka, julekrydder, røde bær og 
brunt sukker. På den søtlige siden. VURDERING: En 
vellaget og god imperial stout. PASSER TIL: Avec eller 
blåmuggost.

FARGE: Uklar, dyp rødbrun med dyp beige skum. 
DUFT: Røstet malt, karamell, kaffe, sjokolade, nøtter, 
tørket frukt, bourbon, snev av røyk. SMAK: Fyldig og 
varmende. Røstet og søtlig maltbase, kaffe, sjokolade, 
tørket frukt, muscovadosukker, vanilje, bourbon, 
fløtekaramell.

89

96

FARGE OG DUFT: Klar dyp mørk brun. Dufter av 
sjokolade, røstede nøtter, moden frukt, kaffe og 
julekrydder. SMAK: Flott preg av røstede nøtter, sjoklade, 
tørket frukt og dadler. Behagelig sødme. Stilriktig. Deilig og 
balansert. VURDERING: Klassisk juleøl med fantastisk 
balanse og herlige smaker. PASSER TIL: Julens koldtbord.

95

90
FARGE OG DUFT: Strågul. Krydder, vanilje og modne 

epler. SMAK: Deilig sødme med god fylde og lang finish. 
Deilig preg av bakst og modne epler i finishen. 
VURDERING: Et utrolig deilig juleøl, som gjør susen år etter 
år. PASSER TIL: Kalkun, vegetar, torsk. 90



Ashes to Ashesluke
9
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e 88

Amundsen Bryggeri

FARGE: Mørk. LUKT: Kompleks 
aroma av kaffe, karamell, sjokolade 
og røstet malt. SMAK: Fyldig, 
kremet, lang ettersmak. 
PASSER TIL: Aperitiff.

10,5%
33 cl
boks

kr. 96,90
12272402

Norge
Oslo
Oslo

Porter & stout: Fløyelsmykt og mørkt
Tradisjonsrike ølstiler som har tålt tidens tann. Maltdrevne 
øl, mørkebrune til sorte på farge, med aroma og smak av 
kaffe, sjokolade, brød, tørket frukt. Stilvariasjon fra veldig 
søte til helt tørre. 

Passer til:

• Det klassiske valget: Tørr stout og østers naturell.
• Verdt å prøve: Imperial stout og mørk sjokoladekake.

friskhet fylde bitterhet

Nøgne Ø Ekstra God Jul luke
10
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Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri

FARGE: Mørk brun. LUKT: Tørket 
frukt, kandis, kaffe. SMAK: Tørket 
frukt, kandis, kaffe, varm. PASSER 
TIL: Aperitiff, ost og dessert.

13,5%
50 cl

flaske
kr. 89,00

12269502

Norge
Agder

Grimstad

Spesial: Vriompeis
Øl som brygges med ingredienser eller metoder som gjør 
dem vanskelige å kategorisere, kalles gjerne spesial-øl. 
Dersom du er ute etter noe merkelig, annerledes, eller 
ukjent, kan det hende det finnes under «spesialøl». friskhet fylde bitterhet

Kinn Tomasmesseluke
11
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Kinn Bryggeri

FARGE: Mørk brun. LUKT: Aroma med 
innslag av nøtter, røde bær og svisker. 
SMAK: Middels fyldig, perlende med 
vinøse toner. PASSER TIL: Ost, 
aperitiff og storvilt.

10,5%
37,5 cl
flaske

kr. 69,90
12268702

Norge
Vestland

Florø

Klosterstil: Fruktig og krydret

Varmgjæret øl tradisjonelt brygget ved Trappist-klostrene. 
Trappist-munkenes credo er «Ora et labora», bønn og 
arbeid, ettersom ordenen skal være selvforsynt. Øl fra de 
godkjente trappistbryggeriene har inspirert bryggere over 
hele verden med sin rike, fruktige, krydrede og i noen 
tilfeller utpreget sødmerike stil.

Passer til:

• Det klassiske valget: Tripel og reinsdyrfilet med 
soppsaus.

• Verdt å prøve: Dubbel og ostegratinert løksuppe.

friskhet fylde bitterhet

Aass Juleøl Vellagretluke
12
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Aass Bryggeri

FARGE: Nøttebrun. LUKT: Lukt av 
malt og julekrydder. SMAK: Fyldig 
smak med noe sødme og innslag av 
sjokolade. PASSER TIL: Lam, 
småvilt og dessert.

9%
33 cl

flaske
kr. 49,90
1824102

Norge
Viken

Drammen

Mørk lager: Rikt og maltdrevet
Kaldgjæret øl med et rikere og mer maltdrevet aroma- og 
smaksbilde enn lys lager, som stammer fra bruk av 
mørkere malt. Stilvariasjon fra tørre øl med lite maltpreg, 
til mørke øl med tydelig maltsødme.

Passer til:

• Det klassiske valget: Bayer og grillet bratwurst med søt 
sennep og potetmos.

• Verdt å prøve: Bokkøl og tilslørte bondepiker.

friskhet fylde bitterhet



FARGE OG DUFT: Uklar dyp brun. Dufter av vanilje, 
karamellsaus, sjokolade og mørk sirup. SMAK: Salt 
karamellsaus, lakris, vanilje, mørk sirup og noe krydder. 
Lang søtlig ettersmak. VURDERING: En juleøl som er en 
dessert i seg selv. PASSER TIL: Avec.

Nesten som Karamellpudding på ølboks, nydelig 
dessertøl: Et fyldig, mørkt øl med kremet lang ettersmak. 
Det minner om et flyende bakverk når du drikker av dette 
ølet. Det virker ikke det minste sterkt når du drikker det, til 
tross for at ølet har et alkoholinnhold på 10,5 % alkohol. 
Når du heller ølet i glasset, møter det deg med en svart 
farge og en aroma av kaffe, ristet malt og karamell. Ølet er 
laget av vann, kornmalt, havre, humle, gjør og laktose, 
ifølge bryggeriet. Det er veldig britisk, for norske ganer et 
overraskende søtt dessertøl. Det kan godt drikkes aleine 
eller som en dessert sammen med bløtkake eller 
karamellpudding. Jeg foretrekker det uten noe til.

FARGE OG DUFT: Nesten klar mørk rødbrun. Dufter 
av krydder, røyk, kaffe, svisker og moden frukt. SMAK: 
Mørk sirup, kandissukker, grovbrød, nøtter, julekrydder, 
røstet malt og sjokolade. Kraftig, men balansert. 
VURDERING: En flott juleøl for sene kvelder. PASSER TIL: 
Avec.

FARGE: Klar, dyp rødbrun med crema-farget skum. 
DUFT: Søt, røstet maltbase, muscovadosukker, sjokolade, 
røde bær, nype, vanilje, fløtekaramell, noe syrlig alkohol 
(aceton). SMAK: Søtlig maltbase, røde bær, eplelikør, kaffe, 
bitter sjokolade, muscovadosukker, svisker, fiken, vanilje. 
Varmende alkohol og tydelig bitterhet.

FARGE OG DUFT: Nesten klar dyp rødbrun. Dufter 
subtilt av julekrydder, tørket frukt, brød, urter, karamell og 
sjokolade. SMAK: Tørket frukt, nøtter, brød, karamell, 
gjær, anis og røde bær. Sødmefylt og bra med smak. Lang 
ettersmak. VURDERING: En sterk juleøl med god balanse. 
PASSER TIL: Julens heftige oster.

FARGE: Klar, mahogni med lyst beige skum. DUFT: 
Lettrøstet malt, kandissukker, karamell, brød, kaffe, vanilje 
og belgisk gjær. SMAK: Karamell, knekk, lettrøstet malt, 
svisker, kandissukker, sitrus, krydder, stenfrukt med hint av 
vanilje og lakris. Behagelig sødme.

FARGE OG DUFT: Klar mørk brun. Duft av sjokolade, 
nøtter, kandissukker, brunt sukker og vanilje. SMAK: 
Karamell, nøtter, krydder, tørket frukt og urter. Varmende 
og deilig. VURDERING: Juleøl med kraftige smaker. Trenger 
temperatur. PASSER TIL: Avec eller peiskos.

Dette ølet ser ut som klassisk juleøl, og har en søt, 
tiltalende duft som bærer preg av honning og 
jordbærdrops, tørket frukt, svisker, rosin og brødskorpe -
med et snev av malt. Det er også klart at dette er et øl med 
høy alkoholstyrke. Ølet er rundt på smak, her er en tydelig 
sødme og smak av mørk karamell, sjokolade og forsiktig 
bitterhet - men det er en god humlebitterhet. Det gir en 
god munnfølelse og smaken sitter lenge. Det er godt 
balansert i ettersmaken med maltbitterhet, sødme og 
fruktpreg. PASSER TIL: Et koseøl som du deler med noen 
og drikker av et vinglass foran peisen.

85

Årets tredje beste

86

FARGE OG DUFT: Rav. Honning, krydder og nøtter. 
SMAK: Deilig og rund i smaken med kremede myke bobler. 
Masse deilig smak av hasselnøtter og sjokolade. Krydret 
finish med lett bitterhet. VURDERING: 2017-årgang. 
PASSER TIL: Kraftig julemat, peiskos. 90

FARGE OG DUFT: Dyp rav. Knekk honning og tørket 
frukt. SMAK: Mye kullsyre. God fylde, masse deilig smak av 
lakris og kydder. VURDERING: En god klassiker. PASSER 
TIL: Pinnekjøtt. 88

Årets beste

FARGE OG DUFT: Tett svart. Vanilje, kokosmelk og 
sjokolade. SMAK: Masse fylde, god lengde og en hel del 
sødme. Laktosen gir en vaniljekremaktig smak VURDERING: 
Ett morsomt juleøl i pastry stout-gata PASSER TIL: Peiskos.

87

85

FARGE OG DUFT: Tett svart. Lakris, kaffe og røstede 
mandler. SMAK: Veldig fyldig med masse deilig smak av 
kaffe og tørket frukt. God og lang finish med mye sødme. 
VURDERING: Et meget lekket juleøl, men kan med fordel 
lagres et par år til. PASSER TIL: Meditasjon. 90

86

Aass Juleøl Premium er en overflod av smak, som 
samtidig er balansert. 



FARGE: Mørk gyllenbrun. LUKT: 
Mørkt og maltpreget, hint urter og 
sjokolade. SMAK: Mørk og sødmefull, 
tydelig humlebitter ettersmak. 
PASSER TIL: Lam, dessert og 
storvilt.

FARGE: Mørk dyp brungyllen. LUKT: 
Preg av mellommørk malt, litt 
karamell og krydder. SMAK: Svak 
aromatisk sødme og lett preg av 
julekrydder. PASSER TIL: Lam, 
svin og storvilt.

Færder Røkelseluke
13

sc
or
e 87

Færder Mikrobryggeri

FARGE: Mørk gyllen, mokka. LUKT: Duft 
av krydder og fenoler. SMAK: Lav 
bitterhet, smaksrik. PASSER TIL: 
Storfe, svin og lam

7,2%
99 cl

flaske
kr. 189,50
6393908

Norge
Vestfold og

Telemark
Færder

Spesial: Vriompeis
Øl som brygges med ingredienser eller metoder som gjør 
dem vanskelige å kategorisere, kalles gjerne spesial-øl. 
Dersom du er ute etter noe merkelig, annerledes, eller 
ukjent, kan det hende det finnes under «spesialøl». friskhet fylde bitterhet

Nøgne Ø God Julluke
14

sc
or
e 87

Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri

8,5%
50 cl

flaske
kr. 69,00
4679102

Norge
Agder

Grimstad

Spesial: Vriompeis
Øl som brygges med ingredienser eller metoder som gjør 
dem vanskelige å kategorisere, kalles gjerne spesial-øl. 
Dersom du er ute etter noe merkelig, annerledes, eller 
ukjent, kan det hende det finnes under «spesialøl». friskhet fylde bitterhet

Hansa Juleølluke
15

sc
or
e 87

Hansa Borg Bryggerier

6,5%
33 cl

flaske
kr. 43,90
3535402

Norge
Vestland
Bergen

Mørk lager: Rikt og maltdrevet

Kaldgjæret øl med et rikere og mer maltdrevet aroma- og 
smaksbilde enn lys lager, som stammer fra bruk av 
mørkere malt. Stilvariasjon fra tørre øl med lite maltpreg, 
til mørke øl med tydelig maltsødme.

Passer til:

• Det klassiske valget: Bayer og grillet bratwurst med søt 
sennep og potetmos.

• Verdt å prøve: Bokkøl og tilslørte bondepiker.

friskhet fylde bitterhet

Aass Juleøl Premium luke
16

sc
or
e 87

Aass Bryggeri

FARGE: Nøttebrun. LUKT: Preg av 
karamell, krydder og sjokolade. 
SMAK: Konsentrert, sødmefull og 
maltpreget, lang. PASSER TIL: 
Svin, lam og ost.

6,5%
33 cl

flaske
kr. 39,90
1824002

Norge
Viken

Drammen

Mørk lager: Rikt og maltdrevet
Kaldgjæret øl med et rikere og mer maltdrevet aroma- og 
smaksbilde enn lys lager, som stammer fra bruk av 
mørkere malt. Stilvariasjon fra tørre øl med lite maltpreg, 
til mørke øl med tydelig maltsødme.

Passer til:

• Det klassiske valget: Bayer og grillet bratwurst med søt 
sennep og potetmos.

• Verdt å prøve: Bokkøl og tilslørte bondepiker.

friskhet fylde bitterhet



FARGE OG DUFT: Uklar, nesten svart. Dufter av 
kaffe, nøtter, mørke bær, røyk og lær. SMAK: Kaffe, nøtter, 
mørk sirup, mørke bær, krydder, røstet malt og spekemat. 
Bra balanse. Behagelig røkt og krydret profil. Lang 
ettersmak. VURDERING: En meget vellaget røkt juleøl. 
PASSER TIL: Røkt kjøtt.

FARGE: Dyp brunrødt med beige skum. DUFT: Bål, 
brent tre, karamell. SMAK: Lett søtlig maltbase, men det er 
røyken som er i førersetet. Røyk, bål, muskat, nykvernet 
pepper, viltpølse og brent treverk.

90

FARGE OG DUFT: Nesten svart. Dufter av 
mørkebrent malt, mørk sirup, kaffe, nøtter og lakris. 
SMAK: Mye lakris, mørkebrent malt og karamell. Veldig 
fyldig og med lang ettersmak. VURDERING: En rund og 
fyldig juleøl. PASSER TIL: Kraftige desserter av sjokolade.

Mørkt øl med lyst, brunfarget skum. Det er maltfult, 
fyldig og smakskraftig juleøl. Smaken er balansert med 
masse sødme og bitre smakstoner. Passer godt til julemat 
med kraftige smaker.

86

FARGE OG DUFT: Klar dyp rødbrun. Dufter av 
karamell, tørket frukt, røde bær og julekrydder. SMAK: Fint 
preg av karamell, nøtter og svisker. God og fruktig. 
Balansert og behagelig sødme. VURDERING: En kremet og 
fruktig juleøl. PASSER TIL: Kalkun med tilbehør.

Dette ølet ser ut som det skal, et klart brunt øl med 
gyllent skum. Det har en søt aroma, med noter av honning, 
frukt, noe malt og korn. Smaken er også helt på merket -
ølet er tydelig søtt, men likevel friskt, og godt balansert 
med en tydelig bitterhet. Her er også noter av toast, mild 
kaffe, toffee - og en søt ettersmak som sitter lenge. Dette 
er et litt kraftig juleøl med mye sødme. Dette er akkurat 
sånn juleøl skal være. PASSER TIL: Mat som trenger litt søtt 
øl, for eksempel røkt pinnekjøtt og all klassisk julemat.

FARGE OG DUFT: Klar dyp gyllen. Dufter av 
sjokolade, krydder, lær, vanilje, kaffe, skog og urter. SMAK: 
Røde bær, kaffe, nøtter, svisker og røstet malt. Fin 
fruktighet og god balanse. VURDERING: Flott og fruktig 
juleøl. PASSER TIL: Salt Sild.

FARGE OG DUFT: Dyp rav. Kakao, røstede nøtter og 
krydder. SMAK: Litt mye kullsyre, men mistenker at dette 
er fordi den var litt for varm når den ble servert. Ellers 
deilig smak av knekk og kakao. VURDERING: En god 
klassiker. PASSER TIL: Ribbe.

88

FARGE OG DUFT: Rav. Karamell, malt, nøtter SMAK: 
Karamell, sjokolade, nøtter med lett bitterhet VURDERING: 
Et øl som vil passe til det meste av julemat. PASSER TIL: 
Medisterkaker, ribbe.

Sterke utfordrer

83

86

FARGE OG DUFT: Tett svart. Tobakk, krydder og 
lakris. SMAK: Smak av kaffe og lakris. Tørr og lang finish 
med masse krydder. VURDERING: Et meget godt juleøl. 
PASSER TIL: Peiskos.

90

86



The Holy Bock Vanillaluke
17

sc
or
e 87

Berentsens Brygghus

FARGE: Kobber. LUKT: Luk av vanilje 
og lys karamell. SMAK: Lys karamell 
og vanilje. PASSER TIL: Aperitiff 
og dessert.

7,5%
33 cl

flaske
kr. 62,30
7977002

Norge
Rogaland
Egersund

Spesial: Vriompeis
Øl som brygges med ingredienser eller metoder som gjør 
dem vanskelige å kategorisere, kalles gjerne spesial-øl. 
Dersom du er ute etter noe merkelig, annerledes, eller 
ukjent, kan det hende det finnes under «spesialøl». friskhet fylde bitterhet

Halvors Jul luke
18

sc
or
e 87

Haandbryggeriet

FARGE: Nøttebrun. LUKT: Eik, 
akevitt, vanilje og krydder. SMAK: 
Malt, eik, akevitt, vanilje, lett 
krydder. PASSER TIL: Aperitiff, 
storfe og lam.

8%
44 cl
boks

kr. 89,20
13648602

Norge
Viken

Drammen

Spesial: Vriompeis
Øl som brygges med ingredienser eller metoder som gjør 
dem vanskelige å kategorisere, kalles gjerne spesial-øl. 
Dersom du er ute etter noe merkelig, annerledes, eller 
ukjent, kan det hende det finnes under «spesialøl». friskhet fylde bitterhet

Ringnes Julebokkluke
19

sc
or
e 86

Ringnes

FARGE: Mørk gyllenbrun. LUKT: Sval 
aroma av mørk malt, karamell og 
kaffe. SMAK: Sødmefullt preg av 
tørket frukt og røstet malt. 
PASSER TIL: Aperitiff, storfe 
og ost.

9%
33 cl

flaske
kr. 49,90

11297102

Norge
Viken
Oslo

Mørk lager: Rikt og maltdrevet
Kaldgjæret øl med et rikere og mer maltdrevet aroma- og 
smaksbilde enn lys lager, som stammer fra bruk av 
mørkere malt. Stilvariasjon fra tørre øl med lite maltpreg, 
til mørke øl med tydelig maltsødme.

Passer til:

• Det klassiske valget: Bayer og grillet bratwurst med søt 
sennep og potetmos.

• Verdt å prøve: Bokkøl og tilslørte bondepiker.

friskhet fylde bitterhet

Sagene Tannjulluke
20

sc
or
e 86

Sagene Bryggeri

FARGE: Svart. LUKT: Aroma av 
sjokolade og lakris. SMAK: Smak av 
sjokolade, lakris, vanilje, 
appelsinskall og rom. PASSER 
TIL: Aperitiff, dessert og lam.

8%
33 cl

flaske
kr. 71,90

10467602

Norge
Oslo
Oslo

Porter & stout: Fløyelsmykt og mørkt
Tradisjonsrike ølstiler som har tålt tidens tann. Maltdrevne 
øl, mørkebrune til sorte på farge, med aroma og smak av 
kaffe, sjokolade, brød, tørket frukt. Stilvariasjon fra veldig 
søte til helt tørre. 

Passer til:

• Det klassiske valget: Tørr stout og østers naturell.
• Verdt å prøve: Imperial stout og mørk sjokoladekake.

friskhet fylde bitterhet



FARGE OG DUFT: Klar mørk brun. Dufter fint av 
tørkede frukter, nøtter, røde bær, krydder og vanilje. 
SMAK: Knekk, urter, julekrydder, kandissukker, molasse, 
tørket frukt og sviskekompott. VURDERING: En smaksfull
og god bokkøl. PASSER TIL: Til julens søtsaker.

FARGE: Klar mahognifarget med beige skum. DUFT: 
Smørkaramell, vanilje, kandissukker, bolledeig og lettrøstet malt. 
SMAK: Lettrøstet malt, loff, karamell, vanilje, marshmallows, 
snev av kaffe og bitter sjokolade.

88

FARGE: Klar, dyp rødbrun med beige skum. DUFT: 
Søtlig maltbase, med varmende alkohol. Vanilje, akevitt, 
dessertkaffe, bål, mørk sjokolade og karamell. SMAK: 
Søtlig, røstet malt, fløtekaramell, kaffe, bitter sjokolade, 
akevitt.

FARGE OG DUFT: Klar dyp brun. Dufter subtilt av røde 
bær, treverk og toffee. SMAK: Vanilje, karamell og sjokolade. Noe 
tydelig alkohol. VURDERING: En sterk juleøl. PASSER TIL: Postei.

FARGE: Klar, dyp mahogni med lyst brunt skum. DUFT: 
Karamell, røstet malt, tørket frukt og snev av honning. SMAK: 
Karamell, røstet malt, søt brioche, maltdrops, tørket frukt og 
kaffe. Velbalansert og klassisk juleøl.

75

FARGE OG DUFT: Lett uklar mørk brun. Dufter av 
røstet malt, brent karamell, urter og kaffe. SMAK: Mørk 
sirup, grovbrød, svisk, nøtter, urter, anis og kaffe. Lett røkt 
preg og bra balanse. VURDERING: En juløl med god 
balanse og fin krydderbruk. PASSER TIL: Som en deleøl.

Svart øl som møter deg med en behagelig duft av 
sjokolade og lakris når det helles i glasset. Ølet har et 
mørkt skum, en kompleks smak med fristende smakstoner 
av sjokolade, lakris, vanilje, appelsinskall og rom. Ølet har 
mye sødme og karamellmalt og vil passe godt sammen 
med smaksrike juleretter. Ølet er middels fruktig og har en 
markert bitterhet. Du kan også prøve det til torsk og 
lutefisk med smaksrikt tilbehør. Eller til sjokoladekake. Prøv 
og du vil bli overrasket. Ølet kan også drikkes aleine eller 
med en akevitt.

86

FARGE OG DUFT: Kobberbrun. Toffee, vanilje, sirup, 
krydder, tørket frukt. SMAK: Søt og krydret med lett 
bitterhet. God lengde med et snev av sirup. VURDERING: 
Balansert juleøl med herlig lengde. PASSER TIL: Dessert, 
kakemenn.

88

FARGE OG DUFT: Klar mørk brun. Dufter av 
julekrydder, lakris og Kongen av Danmark. SMAK: Mye 
smak av lakris, kamferdrop og urter. Fyldig og lang 
ettersmak. VURDERING: En øl med et deilig lakrispreg. 
PASSER TIL: Karamellpudding.

85

Sterke utfordrer

FARGE OG DUFT: Mørk brun. Knekk, tørket frukt, 
marsipan SMAK: Fyldig og sødmefult. Knekk, krydder, appelsin og 
kaffe. Lett bittert VURDERING: Et svært godt og tradisjonelt 
juleøl. Spar en flaske til neste år, så blir det nok enda bedre. 
PASSER TIL: Avec, dessert. 89

Dette ølet er brunsvart med pent gyllent skum - testens 
flotteste. Det dufter tiltalende, her er knekk, godt stekt brød, 
kaffe og en røstet maltaroma, litt som nystekt panettone? Ølet er 
rundt og fyldig, og har en kraftig smak med forsiktig toner av 
nøttaktig knekk. Det har en tydelig sødme, uten at det blir for 
dominerende, og en velbalansert bitterhet. Det er alkoholsterkt, 
og det merkes. Ølet er godt karbonert og gir en god munnfølelse. 
Det er overraskende lettdrikkelig til å være en så sterk øl. PASSER 
TIL: Julekaker, noe med mye godt julekrydder - et glass foran 
peisen.

Bryggeriet vil gjerne markedsføre dette kraftige ølet som 
et alternativ til conac til kaffeen.

Sterke utfordrer

FARGE: Svart med rødlig skjær med beige skum. 
DUFT: Svart kokekaffe, røstet malt, snev av lakris, høy og 
julekrydder. SMAK: Mild og fin, mye røstet malt, kaffe, 
lakris, allehånde, kardemomme, noe grønne urter.



Don't be Elfishluke
21

sc
or
e 86

7 Fjell Bryggeri

FARGE: Sort. LUKT: Julete. SMAK: 
Julete. PASSER TIL: Aperitiff og 
dessert.

10%
33 cl
boks

kr. 98,90
13666702

Norge
Vestland
Bergen

Porter & stout: Fløyelsmykt og mørkt
Tradisjonsrike ølstiler som har tålt tidens tann. Maltdrevne 
øl, mørkebrune til sorte på farge, med aroma og smak av 
kaffe, sjokolade, brød, tørket frukt. Stilvariasjon fra veldig 
søte til helt tørre. 

Passer til:

• Det klassiske valget: Tørr stout og østers naturell.
• Verdt å prøve: Imperial stout og mørk sjokoladekake.

friskhet fylde bitterhet

Mulm & Mørkeluke
22

sc
or
e 86

Beer Flag

FARGE: Sort. LUKT: Mandel, kaffe, 
sjokolade, undertoner av vanilje, 
lakris. SMAK: Mandel, kaffe, 
sjokolade, undertoner av vanilje, 
lakris. PASSER TIL: Dessert, 
svin og aperitiff.

9,5%
33 cl
boks

kr. 78,60
12277102

Norge
Oslo
Oslo

Porter & stout: Fløyelsmykt og mørkt
Tradisjonsrike ølstiler som har tålt tidens tann. Maltdrevne 
øl, mørkebrune til sorte på farge, med aroma og smak av 
kaffe, sjokolade, brød, tørket frukt. Stilvariasjon fra veldig 
søte til helt tørre. 

Passer til:

• Det klassiske valget: Tørr stout og østers naturell.
• Verdt å prøve: Imperial stout og mørk sjokoladekake.

friskhet fylde bitterhet

Christmas Tartluke
23

sc
or
e 86

Amundsen Bryggeri

FARGE: Mørk. LUKT: Aroma av 
sjokolade, kaffe, appelsin, vanilje og 
kanel. SMAK: Fyldig smak av 
sjokolade, vanilje og kanel. Noe 
kaffe og appelsin i avslutningen. 
PASSER TIL: Aperitiff.

12,5%
44 cl
boks

kr. 136,90
13638202

Norge
Oslo
Oslo

Porter & stout: Fløyelsmykt og mørkt

Tradisjonsrike ølstiler som har tålt tidens tann. Maltdrevne 
øl, mørkebrune til sorte på farge, med aroma og smak av 
kaffe, sjokolade, brød, tørket frukt. Stilvariasjon fra veldig 
søte til helt tørre. 

Passer til:

• Det klassiske valget: Tørr stout og østers naturell.
• Verdt å prøve: Imperial stout og mørk sjokoladekake.

friskhet fylde bitterhet

St. Hallvards Reserve-Jul luke
24

sc
or
e 86

St. Hallvards Bryggeri

FARGE: Dyp brungul. LUKT: Aroma 
preget av gyllent malt, tørket frukt 
og urter. SMAK: Ren og kremet, 
preg av gyllen malt, tørket frukt 
og urter, lett humlebitter 
ettersmak. PASSER TIL: Svin, 
ost og dessert.

9%
50 cl

flaske
kr. 89,90
6396902

Norge
Oslo
Oslo

Klosterstil: Fruktig og krydret
Varmgjæret øl tradisjonelt brygget ved Trappist-klostrene. 
Trappist-munkenes credo er «Ora et labora», bønn og 
arbeid, ettersom ordenen skal være selvforsynt. Øl fra de 
godkjente trappistbryggeriene har inspirert bryggere over 
hele verden med sin rike, fruktige, krydrede og i noen 
tilfeller utpreget sødmerike stil.

Passer til:

• Det klassiske valget: Tripel og reinsdyrfilet med 
soppsaus.

• Verdt å prøve: Dubbel og ostegratinert løksuppe.

friskhet fylde bitterhet



FARGE OG DUFT: Uklar dyp brun. Dufter av 
hvetebakst, sjokolade, karamell og kirsebær. SMAK: 
Karamell, nøtter, vanilje, fiken, bær og kirsebær. Fyldig og 
sødmefylt. VURDERING: En smaksrik og behagelig juleøl. 
PASSER TIL: Julens desserter.

FARGE OG DUFT: Brunsvart. Nøtter, sjokolade, 
krydder, vanilje SMAK: Sødmefull og rund med preg av 
kokos og vanilje VURDERING: Et øl som er en dessert i seg 
selv. PASSER TIL: Dessert, peiskos.

87

FARGE OG DUFT: Nesten klar mørkebrun. Dufter av 
kaffe, rosiner, røde bær, nøtter og julens krydder. SMAK: 
Søtlig preg. Vanilje, sjokolade, nøtter, svisker, røstet malt 
og mørk sirup. VURDERING: En sødmefylt øl med mye 
sjokolade i smaken. PASSER TIL: Kraftige desserter.

FARGE: Sort med rødlig skjær og beige skum. DUFT: 
Søtlig maltbase. Røstet malt, kaffe, bitter sjokolade, samt 
noe mandel og vanilje. SMAK: Røstet malt, kaffe, bitter 
sjokolade, mørke bær, muscovadosukker, snev av 
hasselnøtter, mandel og vanilje. Snev av melkepulver i 
tillegg.

84

FARGE OG DUFT: Uklar svart. Dufter av søt sitrus, 
vanilje, krydder, julebakst og sirup. SMAK: Sjokolade, kaffe, 
appelsin/mandarin, julekrydder, bær og anis. VURDERING: 
En juleøl med fin fylde. PASSER TIL: Julens dessertbord.

FARGE: Sort med cremafarget skum. DUFT: Røstet 
malt, fløtekaramell, belgisk vaffel, rosin, tranebær, 
ingefær, smørdeig. SMAK: Tørket frukt, krydder, 
vaniljesaus, smørdeig, muskat, julekake, kirsebær. Minner 
om fruktkake.88

FARGE OG DUFT: Nesten klar mørk rød. Dufter av 
gjær, urter, lær og kandissukker. SMAK: Mye fruktighet. 
Noe kandissukker, julekrydder, røstet malt og nøtter. God 
og behagelig bruk av krydder. VURDERING: En fruktig 
juleøl med gode smaker. PASSER TIL: Blåmuggost med 
pepperkake.

FARGE: Uklar, brun med lyst beige skum. DUFT: 
Lettrøstet malt, kandissukker, krydder, nybakt brød, 
belgiske gjærestere. SMAK: Kremete, karamell, krydder, 
kandissukker, cola, sitrusskall mot appelsin, belgisk gjær, 
og plomme. Varmende.

82

FARGE OG DUFT: Lys rav. Tørket frukt, karamell og 
vanilje. SMAK: God fylde, lett sødme og litt syrlighet. 
Masse smak av deilig tørket frukt. Litt alkoholisk 
VURDERING: Et godt øl, men bør lagres litt lengre. PASSER 
TIL: Pinnekjøtt. 88

85



Sticky Little Fingersluke

sc
or
e 86

Amundsen Bryggeri

FARGE: Mørk. LUKT: Kakao, vanilje, 
kaffe, sjokolade, noe krydder. 
SMAK: Rund, kaffe, noe sjokolade, 
lang ettersmak. PASSER TIL: 
Aperitiff.

12,5%
44 cl
boks

kr. 136,90
12272202

Norge
Oslo
Oslo

Porter & stout: Fløyelsmykt og mørkt
Tradisjonsrike ølstiler som har tålt tidens tann. Maltdrevne 
øl, mørkebrune til sorte på farge, med aroma og smak av 
kaffe, sjokolade, brød, tørket frukt. Stilvariasjon fra veldig 
søte til helt tørre. 

Passer til:

• Det klassiske valget: Tørr stout og østers naturell.
• Verdt å prøve: Imperial stout og mørk sjokoladekake.

friskhet fylde bitterhet

Kinn Julefredluke

sc
or
e 86

Kinn Bryggeri

FARGE: Dyp rødbrun. LUKT: Svalt preg 
av karamell, kaffe og tørkete frukter. 
SMAK: Godt balansert, hint av sødme 
og streif av sitrus. PASSER TIL: 
Lam, aperitiff og storfe.

6,5%
75 cl

flaske
kr. 106,00
9520801

Norge
Vestland

Florø

Scotch ale: Maltsødme og torvrøyk
Utpreget maltdrevne øl med lav bitterhet og lite 
humlearoma. Ofte relativt alkoholsterke, moderne 
tolkninger har gjerne et hint av torvrøykt malt.

Passer til:

• Det klassiske valget: Scotch ale og fårikål.
• Verdt å prøve: Scotch ale og gravlaks med sennepsaus.

friskhet fylde bitterhet

Fimbul Oak Agedluke

sc
or
e 86

Ægir Bryggeri

FARGE: Dyp brun. LUKT: Avrundet, 
fruktig preg. SMAK: God fylde, 
toner av malt, tørket frukt, hint av 
nøtt og sitrus. Fatpreg. PASSER 
TIL: Lam, ost og dessert.

11%
33 cl

flaske
kr. 89,90

11299702

Norge
Vestland

Flåm

Barley wine: Rikt og maltdrevet

Kaldgjæret øl med et rikere og mer maltdrevet aroma- og 
smaksbilde enn lys lager, som stammer fra bruk av 
mørkere malt. Stilvariasjon fra tørre øl med lite maltpreg, 
til mørke øl med tydelig maltsødme.

Passer til:

• Det klassiske valget: Bayer og grillet bratwurst med søt 
sennep og potetmos.

• Verdt å prøve: Bokkøl og tilslørte bondepiker. 

friskhet fylde bitterhet

E.C. Dahls Kong Vinter luke

sc
or
e 85

E. C. Dahls Bryggeri

FARGE: Rødlig brun. LUKT: Maltrik og 
fruktig, med balansert sødme og 
sjokolade. SMAK: Fyldig og maltrik. 
Nyanser av sjokolade og kakao. 
Sødmebunn. PASSER TIL: Lam, 
storfe og dessert.

7%
33 cl

flaske
kr. 65,90

12278802

Norge
Trøndelag
Trondheim

Mørk lager: Rikt og maltdrevet
Kaldgjæret øl med et rikere og mer maltdrevet aroma- og 
smaksbilde enn lys lager, som stammer fra bruk av 
mørkere malt. Stilvariasjon fra tørre øl med lite maltpreg, 
til mørke øl med tydelig maltsødme.

Passer til:

• Det klassiske valget: Bayer og grillet bratwurst med søt 
sennep og potetmos.

• Verdt å prøve: Bokkøl og tilslørte bondepiker.

friskhet fylde bitterhet



FARGE OG DUFT: Uklar og helt svart. Dufter av 
karamell, fudge, mørk sirup, vanilje og julekrydder. SMAK: 
Vanilje, krydder, fudge, sirup, sjokolade og salt karamell. 
VURDERING: En søtlig og god øl som kan erstatte 
desserten. PASSER TIL: Avec.

Uvanlig søtt øl – som søt sjokoladekake servert i 
glass: Ølet er tett svart, tykt som olje, aroma av 
melkesjokolade, kanel og kandissukker. Ølet er brygget på 
byggmalt, vann, havre, humle, gjær, kakonibis, kanel og 
vanilje. Du merker ikke at dette ølet er på heile 13,5 
volumprosent alkohol når du drikker det, og er like sterkt 
som de fleste rødvinene du finner på Polet. Et fyldig, mørkt 
øl med rik smak av god sødme og en lang søt ettersmak. 
Den sitter lenge. Du trenger vann for å bli kvitt den, 
dersom du ønsker det. Husk å servere det i 
romtemperaturen for å la alle smakene i ølet komme til sin 
rett.

88

FARGE OG DUFT: Rav. Krydder, karamell og knekk. 
SMAK: Krydret og leskende. God lengde med litt bitterhet 
og smak av nøtter. VURDERING: En leskende og smakfull 
juleøl PASSER TIL: Ribbe

Dette er et mørkebrunt, lett tåkete øl. Her er det en 
maltdreven sødme som dominerer, det er også noen 
svidde toner. Duftbildet gjenspeiler seg også ganske mye i 
smaken, her er noe sødme, litt fruktighet, svisker og tørket 
frukt. Det er også noe hint av krydder eller urter som gir 
det en liten snert. Ølet er rundt på smak, men ganske lett, 
på grensen til vanndig, og det har en litt feit munnfølelse. 
PASSER TIL: Julefrokost.

88

FARGE OG DUFT: Klar dyp oransje i utseende. 
Dufter av nøtter, fiken, svisker og karamell. SMAK: 
Krydder, fat, nøtter, sjokolade, tørket frukt, mørk sirup og 
vanilje. Godt balansert. VURDERING: En øl som trygt kan 
nytes foran peisen. PASSER TIL: Avec.

Et lett tåkete, mørkt gyllent øl med lysebrunt skum 
som dufter av treverk, rom rosin, mandler, lakris, karamell 
og gir assosiasjoner til Bassets lakriskonfekt, og har ikke 
noen merkbare malt- og humletoner. Det har en ganske 
krydret og kraftig smak, og det er tydelig et sterkt øl -
alkoholen setter preg på smaken. Det har noe sødme, 
fiken, vanilje, kokos, men har også en god bitterhet og 
noen brente lakristoner. Ettersmaken er godt balansert, 
den er bitter, med mye sødme. Dette er såkalt barley wine, 
øl lagret på fat, og ølet drukner litt i fatlagringen som er 
ganske kraftig. Det er på grensen til å tippe over, men det 
er samtidig noe tiltalende med dette ølet. PASSER TIL: 
Dette er koseøl, i små glass.

86

FARGE OG DUFT: Klar dyp rødbrun. Dufter av 
kandissukker, røstet malt, kaffe, svisker, krydder og røde 
bær. SMAK: Røde bær, kandissukker, tørket frukt og 
treverk. Tørrhet i ettersmaken. VURDERING: En god juleøl 
med tørr avslutning. PASSER TIL: Julens ostefat.

Dette ølet har en rødlig, gyllenbrun ravfarge og lett 
skum. Det er hakket lysere enn klassiske juleøl og hakket 
lettere også i duft og smak. Men selv om det ikke er et 
typisk juleøl har det likevel litt av de typiske julefruktene i 
både aroma og smak. Aromaen er søt, det dufter av 
karamell, tørket aprikos, og noe parfymert. Det er også 
ganske fruktig på smak, tydelig preg av tørket frukt. Det er 
først søtt, og bitterheten kommer snikende litt etter hvert. 
Det er fine hint av eksotiske krydderier, uten at det er et 
krydderøl. Ølet virker sterkt, men alkoholen er godt 
integrert. Det er rundt og balansert med god fylde. PASSER 
TIL: Fugl, litt lysere, lettere kjøtt.

82

Godt Juleøl

FARGE: Klar, lys kastanjefarget med lyst brunt skum. 
DUFT: Karamell, vanilje, kjeks, godt ristet loff, brune 
krydder, noe honning. SMAK: Røstet malt, karamell, 
eukalyptus, vanilje, noe bålrøyk, kald kaffe, tørket frukt og 
brød.

FARGE: Klar, kastanjefarget med lyst brunt skum. 
DUFT: Søtlig malt, eikefat, stenfrukt, kandissukker, nybakt 
brød, krydder, markjordbær. SMAK: Karamell, malt, kaffe, 
svisker, tørket aprikos, portvin, markjordbær, hvetebakst, 
noe banan, rosèpepper, grapefruktskall, lett bitter 
avslutning.


