Nya Tröls Bar & Restaurang – ÖL
Argentina
Quilmes – ljus argentinsk lager
Australien
Coopers pale ale – australiensisk pale ale 4,5%
Coopers sparkling – australiensisk ale med pigg kolsyra 5,8%
VB – ljus lageröl
Belgien
Abbaye des rocs – belgisk strong dark ale 75cl
Baltazar – den första av tre öl namngivna efter de tre vise männen i Bibeln. Kryddig med
koriander, kardemumma och ingefära 9%
Bière darbyste – belgisk ale bryggd med fikon juice
Boon kriek - körsbärslambic
Boucamier Christmas ale
Bryggens blond – belgisk blond ale från Amager
Cantillon – klassisk spontanjäst öl från Belgien
Chimay röd – med toner av rostad malt, farinsocker och torkad frukt
Chimay vit – frisk och fruktig doft med nyanser av Muscat russin, citrus och humle
Corsendonk Christmas ale – grym julöl som fått 92 poäng på Ratebeer
Cuvée de noël
Delirium nocturnum – belgian strong ale 8,5%
Delirium tremens – belgian strong pale ale
Double O – belgisk lager öl eller som de säger själv: Pure rock & roll beer
Douchesse de Bourgogne Drie Fontain Ooud – 6% geuze
Duvel – belgisk strong beer
Gordon Xmas
Grottenbier bruin– delvis lagrad I kalkstens grottor och vänds varje vecka precis som
champagne
Hornbeer blonde – belgisk blond stil
Hornbeer juleöl Horny devil – Belgian strong ale från Alesmith
Houblon Chouffe – en sorts belgisk ofiltrerad IPA, 75cl
Jackie Brown – brown ale bryggd av Mikkeller på De Proef Brouwerij i Belgien
Kastell blonde – 7% belgisk blond ale
Kastell bruin – 11% belgisk bruin
Kerberus – belgisk ale där man använt den finaste pilsner malten och belgisk ”candy
sugar”
Kwak – fyllig och fruktig belgisk ale med inslag av knäck
Lindemans äpple- spontanjäst äpple öl
Lindemans Cassis – spontanjäst svartvinbärs öl
Maredsous blonde – ljus belgisk klosteröl
Melchior – den andra av de tre visemännen ölen, barley wine style 10%
N'ice Chouffe – söt och syrlig smak på denna säsongsöl
Noël de silenrieux – belgisk strong ale 75 cl
Oude beersel geuze – “the white sparkling wine of the ale world”
Peacheresse – spontanjäst lågalkohols öl
Podge oak aged Bourgogne barrel – belgisk imperial stout som åldrats I månader på
vinfat, 75cl
Rodenbach gran cru Timmermans Framboise – spontanjäst hallonöl
Timmermans peach – spontanjäst persiko öl
Westmalle dubbel
Westmalle triple –

Danmark
Amager IPA – Simcoe, Cascade och Amarillo i d#enna goda danska IPA
Amager julebrygd Batch one Black Magic woman – imperial stout från Horn bryggd med torvrökt malt
Burn out – som det låter, rököl i tysk Bamberger stil från Amager bryghus
Carlsberg non alco.
Citra weiss – en väldigt annorlunda hefeweiss öl med större humlegivor än vanligt i en
veteöl
Dragör triple – belgiskt klosteröls typ från Amager
Enebärsale – som det låter, enbärsöl från Lille bryggeriet
Helge – barley wine som du kanske väljer istället för dessertvin, denna har Horn bryggt
med körsbär
Hindebärsskum – bär öl baserad på belgisk spontanöl, denna innehåller alltså
brettanomyces
Hjul & stejle – en ren humle bitterhet kombinerad med rågmalt och torrheten från
spontanjäst
Hof Carlsberg – den äkta danska flaskan
Hop horn Horn IPA Hr Fredriksen Hr Fredriksen Weasel brunch Hvede IPA Indslev Jacobsen golden naked Christmas ale
Jacobsen Saaz blonde – ljust överjäst öl bryggt enligt belgisk tradition
Jule ale Midfyn
Jule stout Midfyn
Julemandens tröst
Julhvede Indslev
Kiss the frog Lille bryggeriet julebrygd – bryggd med koriander
Lille bryggeriet juleporter Midfyns double IPA – amerikansk inspirerad extrem IPA som torrhumlats
Midfyns jule ale
Midfyns jule stout
Mikkeller black( peated edition) – öl på 17,5% som lagrats på whiskyfat
Mr Hoptimizer IPA MurphHill – rågporter lagrad på bourbon fat, ölet är uppkallat efter två av de mest
talangfulla amerikanska bryggarna Shaun Hill och Mike Murphy som berikat dansk
ölkultur i otrolig grad
Mörk Hvede – veteöl från Hornbeer som även passar den som ”inte gillar veteöl”
Oak aged crawberry bastards – syrlig tranbärsöl, bryggd som belgisk klosteröl
Oak n Islay edition Black rooster Pink panther – fruktöl från Horn beer
Red nitro – Imperial red ale från Amager
Russian imperial stout - från Horn beer, 8,1%
Røgøl – inte för vem som helst, antingen älskar man den eller hatar man den säger de
själv på Horn, 5,7%
Rököl Det lille bryggeri – två olika typer av rökmalt och tysk humle i denna kraftfulla
rököl
Smoke chili – en medium humlad öl med två typer av rökad malt och 2 typer av chili i
koket och under jäsningen, från Det lille bryggeri
SundbyStout
Svaneke ale
Svaneke choco stout
Svaneke stout

Tuborg
X-porter England
Amigos – tequila öl
Benedictus – barley wine från Durham brewery
Centenary way mild – en av de äldsta brittiska öl stilarna, denna från Wold top
Cloister- golden ale från Durham brewery 4,5%
Combined harvest – engelsk ale bryggd med alla fyra sädeslagen 4,7%
Criminally bad elf – engelsk barley wine 10,5%
Dark lord – mörk ale från Batemans
Double chocolate stout – choklad stout från Youngs
Evensong – ESB, extra special strong bitter från Durham brewery
Fullers vintage – creme de la creme för Fuller´s
Hobgoblin – mellanmörk ale från Wychwood
Hook Norton double stout – fylligt öl med kaffekaraktär, kakaotoner, inslag av lakrits och
mycket stor humlebeska
Innis & Gunn Rhum cask – English strong ale
Magic IPA – engelsk IPA från Durham
Meantime chocolate – porter som bryggs efter ett recept från 1700-talet, malten rostas
så den får en smak av choklad
Newcastle
Old goat – englesk barley wine från Cropton
Old hooky – premium bitter från Hook Norton
Old Tom Chocolate – den klassiska Old Tom med tillsatt kakao samt Madagascar bourbon
vaniljbönor
Old Tom strong ale – klassisk engelsk barley wine style
Samuel Smith india ale –
Samuel Smith nut brown ale –
Samuel Smith Oatmeal stout –
Samuel Smith old pale ale –
Samuel Smith organic lager –
Scarecrow –
St Cuthbert –
St Peter´s india ale –
St. Peter's glutenfree – pilsner stil på denna engelska glutenfria öl
Strong suffolk
Strongbow
Twisted Thistle
Etiopien
Hakims stout – export stout som vi mer kan liknas vid en mörk lageröl
Finland
Karhu – ljus öl som betyder björn på finska
Grekland
Mythos
Holland
Jopen hoppenbier – från ett ölrecept från Haarlem från 1501
Jopen Ongelovige Thomas – holländsk ale kryddad med amerikansk humle
La Trappe triple – holländsk trappistöl
Indien
Chakra – ljus öl från Indien

Irland
Kilkenny – krämig irländsk ale
Magners – Irlands populäraste cider som heter Bulmers istället på Irland, inget tillsatt
socker
O´haras red ale – traditionell irländsk ale
O´haras stout – en stout med mycket rostad malt, choklad och kaffe i doften
Island
Freja – frisk vetekaraktär med inslag av koriander och apelsin
Jolabjor – mjuk rök bock med en touch av nejlika
Lava – rökt imperial stout som är mustig och har kraft, 9,4%
Israel
Taybeh –
Italien
La Tabachera – dubbel brown ale 10%
Jamaica
Red stripe – ljus lager med liten beska
Kanada
Blanche du Paradis – witbier med koriander och apelsinskal
Dernière volonté – ljus klosteröl från franska Kanada
Fumisterie – sitter i skärningspunkten mellan engelsk och tysk öl bryggd med ekologiska
hampfrön
Rigor Mortis – söt som choklad och karamell, väldigt lite beska
Kenya
Tusker lager –
Kuba
Cubanero – lageröl med viss citrussmak
Mexico
Corona Negro modelo – mörk lager
Norge
Nögne # 500 – den 500:rade batchen som de bryggt, nyckel nummerna 5 maltsorter, 5
humlesorter, 10% alcohol och 100 IBUs, resultatet blev denna imperial IPA:n
Nögne imperial brown ale – bryggdes för första gången 2006 på Norrebro brygghus och
kallades då Double knot brown som ett samarbete mellan de två bryggerierna, passar till
all sorts ost eller bara helt för sig självt
Sweet horizon
Underlig jul
Cascarabitter – bitter från Nögnö med Cascara te i koket
Norwegian wood – rököl kryddad med bär
Odins triple – kraftfull imperial stout från Haandbryggeriet
Orkney Islands
Skull splitter – komplex smak, färska och torkade frukter, exotiska kryddor och inslag av
nötter

Skottland
Greenmantle – Flaggskepps ölet från Broughton ales en bitter på 3,9%
Lia Fail
Old engine oil – old ale som smakar fylligt och lite bränt
Old Jock – en så kallad Wee Heavy ale, ett skotskt uttryck för ett fylligt, kraftigt öl
Ossian
Paradox Isle of arran – imperial stout lagrad I 6 månader på whisky fat
Wee heavy
Slovakien
Zlaty bazant
Spanien
Alhambra reserve
Estrella San Miguel Eco – ljus lager
Sverige
1/2 Idjit – en kraftig imperial porter med kaffetoner 7%
Ace of spades – Sveriges starkaste öl 18,5% så njut den tillsammans med goda vänner
Baronen – barley wine som för tankarna till karamell, russin och aprikos
Black October – Schwarzbier från Sigtuna brygghus
Brukspatron – bitter från Skebo bruksbryggeri
Bälgviken pale ale – fruktig amerikansk pale ale från Eskilstuna ölkultur
CM bubbel – en reproduktion av dubbelt öl som dracks i äldre tider, svag rökighet,
bryggd på Oppigård
Decennium bocköl – Slottskällans 10-års jubileums öl
Doktorns pale ale – ljus ale från Sigtuna på endast 2,8%
En riktig lättöl – Strömsholms lättöl
Eriksberg – svensk lageröl
Falcon gammelbrygd – togs ur sortimentet 1996 men togs tillbaka 2008
Fröslunda tjeckisk pilsner – Eskilstunas tolkning av tjeckisk pils
Gammeltokens rököl – unik rököl då Gotlandsbryggeriet inte längre brygger starköl
Heaven – mörk lager från Jämtlands bryggeriet
Hell – ljus lager, skapad av Akkurat och Oliver Twist i Stockholm, bryggd på Jämtlands
bryggeriet
Hård – lite starkare och lite fylligare ale i brittisk anda från Strömsholms brygghus
Jämtlands bärnsten – en premium lager med utmärkt beska från Jämtlands bryggeriet
Jämtlands pilgrim – överjäst fruktig ale med bra beska
Jämtlandsporter – porter bryggd med havremalt, smak rostad med inslag av kaffe
Kleen – brittisk inspirerad ale bryggd med East Kent golding i och efter koket
Kloster – Slottskällans svar på belgarnas quadrupel
Kloster 99 – Unik öl som nu legat på flaska i 12 år även denna från Slottskällan, köp
båda och känn skillnaden
Malakias - bryggd med whiskymalt från Islay och med Amarillo, EKG och Wiliamette. När
Systembolagets representant på Ölmässan i Nacka förra året fick smaka denna så köpte
han upp hela lagret, med andra ord, en oerhört välsmakande öl
Munken – fyllig och komplex klosteröl från Hantverksbryggeriet
Nils Oscar Brown ale – lätt knäckig ton i denna öl från detta svenska bryggeri
Nils Oscar God ale
Nils Oscar God lager
Nils Oscar hop yard IPA
Nils Oscar Imperal stout – 7% extra stark stout
Nils Oscar Indian ale – amerikanska humlesorten Amarillo ger denna öl en kraftig
humlebeska
Nils Oscar julöl 2008 – mörkt överjäst öl med en doft av choklad och kaffe, smakar enligt

oss bättre nu än när den släpptes 2008 så vi är glada att vi sparade några på lager
Nils Oscar Pils
Nils Oscar Rökporter - rököl
Nils Oscar Saison – härstammar från det gamla lanthushållet så varje gård gjorde sitt
eget öl, 75cl
Nils Oscar Sorachi blond
Nyfors – Innesittarbärs från Eskilstuna ölkultur, premium bitter/ESB är stilen
Ocean Göteborgsporter – porter av Londonstil med toner av choklad, svartvinbär och
lakrits
Ocean ljusna – Oceans 2,8% folköl
Pistonhead – ljus lager med inspiration från amerikanska microbryggerier
Postiljon – klassisk strong pale ale från Jämtlandsbryggeriet
Pripps lättöl
Red ale Slottskällan – blandning av traditionell brittisk ale och modern välhumlad stil
Singlemalt – lite weissbier feeling på denna ale från Stockeboda gårdsbryggeri
Skebo Herrgårdsporter – kaffe, choklad och karamell är smaker från malten i denna
porteröl
Skogstorps IPA – ljus öl i engelsk india pale ale stil från Eskilstuna ölkultur
Skogsängens ekologiska Saison – elegant och fruktig saison med en ton av basilika
Sleepy bulldog – stilen är amerikansk pale ale från Gotlands bryggeriet
Slottkällan Imperial stout – sötman från malten är stor men balanseras av en mintig
beska och kraftfull, pepprig humlearom
Slottkällan Pale ale eko – ekologisk pale ale i klassisk brittisk stil
Slussvaktaren – ljus ale där Strömsholms brygghus har VRÄKT i humle, den första vi fick
därifrån för några år sedan
Snoppetorps Starkporter – modern tolkning av porter med en tydlig karaktär av
amerikansk humle
St. Eriks IPA – India pale ale bryggd av en duktig hembryggare vars måtto
är ”Storstadssnyggt men ändå busigt”
St. Eriks pale ale – en amerikansk pale ale bryggd med den nya amerikanska humlen
Citra
St. Eriks pilsner – ljus lager av samma duktiga hembryggare
St. Eriks porter – porter som för tankarna till högoktanig belgisk choklad
St. Peter stout – mjuk stout med kaffe och choklad toner
Steamer – hybriden steam beer från Jämtlands bryggeri
Stockeboda IPA
Tok-Olle – ljus ale bryggd av Strömsholms brygghus
Törstsläckaren
Uppsala lager
Äppelwit
Thailand
Leo – ljus lager
Tjeckien
1795 Budejovicky
Primator dark – mörk tjeckisk lager som passar utmärkt till mat
Primator weizenbier – tjeckisk veteöl
Turkiet
Gusta – veteöl med jästfällning
Tyskland
Aacht Schlenkerla Rauchbier – öl och ölkorv i ett
Bellevue pilsner Brewbaker Oaty stout Clausthaler – tysk alkoholfri öl

Duff – ljus Simpson lagerölFlensburg pilsner – tysk pilsner med framträdande beska
Hofbräu – tysk munchen pilsner
Hofbräu Schwartz weisse – mörk veteöl med lätt rostad smak
Jever – ett av världens främsta ljusa öl, helt fritt från sötma och en markant beska
Schneider weiss Aventinus
Spaten – ljust all around öl som passar vid de flesta tillfällen
Stille nacht
Weinstephaner alcofri
Weltenburger kloster
USA
Acme IPA – amerikansk India pale ale från North coast brewing
American amber ale – amber ale från Rogue
Anchor Liberty – lätt och frisk smak för att vara en ale
Anchor steam beer – bryggd enligt gammalt kaliforniskt mönster med underjäst men vid
överjäsningstemperaturer
Anderson valley oatmeal stout –
Avery IPA – Columbus, Chinook, Cascade och Centennial i denna IPA från Boulder
Colorado
Black bier ale Blue star – amerikansk veteöl från North coast brewery 4,5%
Brother Thelonius – belgisk dark strong ale från Northcoast brewery
Brutal bitter – ett mellanting från Rogue av en extra special bitter och en india pale ale
Budweiser – amerikansk lager
Chocolate stout Rogue – precis som det låter, choklad öl
Cuvée Oak aged ale Dales pale ale – sägs av många vara en av de bästa amerikanska pale alen
Dead guy ale – tysk maibock stil från Rougue
Doris the destroyer – russian imperial stout från Hoppin frog
Double dog – I denna turbohumlade öl från Flying dog kan ni hitta smaker som russin
och citrus
East India Brooklyn – Brooklyns svar på IPA
Flying dog classic pale ale – multi prisbelönt amerikansk pale ale
Gonzo – Imperial porter från det numera kultiga bryggeriet Flying dog
Gordons IPA – Imperial red/double IPA 8,7% från Oscar Blues. En hyllning till en Vietnam
veteran som dog då han försökte släcka en eld i deras hemstad Lyons
Gubna – Imperial IPA 10% från Oscar Blues
Haystack wheat – friskare och syrligare än den tyska veteölen, denna från Left hand
brewery
Heavy Weizen Southern Tier – ofiltrerad amerikansk veteöl, bryggeriet tycker ni ska be
om en citron skiva till ölen för att förhöja citrus smaken
Hercules – en dubbel IPA som inte är för den svaghjärtade 10% från Great divide
Hop devil – amerikansk IPA som enligt bryggarna ger dig en berg o dalbana i smaker
Hop head red ale – red IPA? Inte ens Green flash vet
Hop Ottin IPA – Indian pale ale från Anderson Valley
Hop Wallop
Hoppinfrog Black n' tan – 67% Indian pale ale och 33% stout
Horn dog Flying dog – den kraftigaste hunden på garden, en barley wine lagrad I 3 mån
innan den tappas
Inheat wheat – lättdrucken veteöl med toner av kryddnejlika och banan från Flying dog
Iniquity black ale – Black IPA från Southern Tier
Juniper – en pale ale från Rogue med enbär
Lone star – Texas nationella lageröl
Milkstout – klassisk cream stout från Left hand med tillsatt mjölksocker
Old Rasputin – russian imperial stout från Northcoast brewing
Out of bounds – torr stout från Avery i Boulder

Raging bitch – amerikansk IPA med belgisk jäst
Rootbeer – alkoholfri amerikansk öl som för tankarna åt barndoms tuggummit Jenka
Samuel Adams honeyporter – stilen är engelsk porter sötad med honung
Shakespear stout – har varit med på listan ”The 100 best things to eat in America”
Shipyard Imperial porter – amerikansk porter
Sierra Nevada celebration –
Sierra Nevada pale ale Sierra Nevada porter Sierra Nevada stout Sierra Nevada Torpedo –
Smoke jumper porter – en rököl på 9,8% från Left hand
Snake dog Southern Tier Chocolat – en 11% choklad dröm på flaska
Stone smoked porter
Stormking
Stormstay Temptation –
Tenfidy
Tire bite –
Tomas Creek pumphouse porter
Ubersun
Victory prima pils
Virgin island IPA –
Yeti
Yule Smith holiday ale
Österrike
Samichlaus classic – för vissas tankar till Nils Oscars barley wine men sötare, kraftigare,
starkare, 14%
Samichlaus helles – dubbelbock, 14%

