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UTSTÄLLARE PÅ FALKENBERG ÖL & WHISKYMÄSSA 2016

18. Sabron
Under de första timmarna av 2015 såddes det första fröet till Sabron AB
som blev startskottet för ett arbete för att kunna importera god öl . Idag
representerar vi 3 st engelska bryggerier - Brentwood, Freedom och Slaters.
www.sabron.se
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19. Bergslagens Destilleri

Slöinge
Kafferosteri

Remmarlövs
Destilleriet är beläget i Örebro och
tillverkar ett flertal olika
snapsar och
öd
Gårdsbryggeri
br
nn
nu i juni släppte de sin Bergslagens
Organic
Gin.
I
sortementet
finns
u
T
0413-16045
också Engelbrekt Malt Scotch Whisky - en whisky med skottska råvaror.
www.bergslagensdestilleri.se

8. Hotell Havanna

20. The Scotch Malt Whisky Society

Varbergs senaste badhotell som blandar Varbergs kurortstradition
med det varma och sinnliga som är Havanna och Kuba.
Hotell Havanna ägs av Lasse Diding som också äger Hotell Gästis.
www.hotellhavanna.se

SMWS är en internationell whiskygemenskap med ca 28 000 medlemmar
i 17 länder och som medlem får du tillgång till och möjlighet att köpa några
av de mest unika och exklusiva singel cask whisky sorter som finns i världen.
www.smwssweden.com

9 Clydesdale

21. Ava Zêr

Ett importföretag som tror på den enkla idén att livet bör förgyllas med
goda saker och deras produkter får andra drömma våta drömmar om.
Jolly Good Brands är ett dotterbolag med många egna varumärken.
www.clydesdale.se

Två kurdiska pojkar brukade samlas runt sina respektive familjer och lyssna
på dramatiska historier om Kurdistan. När de träffades som vuxna ville de
skapa något som hyllade deras bakgrund, historia och andras berättelser.
www.avazer.com

10. Box Destilleri

22. Runa Vodka

25. The Pine Ridge Brewery

Hösten 2004 föddes idén när man insåg att det gamla kraftverket i Box
skulle vara en fantastisk plats för ett whiskydestilleri. Råvarorna man
använder som ger unika förutsättningar att skapa ett högkvalitativt destillat.
www.boxwhisky.se

“Att förmedla njutning, gemenskap och ekologisk smakupplevelse
i skandinavisk design” - så lyder Runas affärsidé, inspirerad av den
kulinariska och gastronomiska resan från vikingatiden fram till idag.
www.runavodka.se

Det hela började på Tallåsvägen i Falkenberg. Tre ölentusiaster,
massvis av säckar med malt och en hel del experimenterande.
Resultatet blev The Pine Ridge Brewery. Kaxigt öl med kaxig smak.
www.pineridgebrewery.se

11. Mackmyra Svensk Whisky

23. Svenskt Mathantverk

Mackmyra Svensk Whisky är det svenska destilleriet som har satt
Sverige på den internationella whiskykartan. Whiskyn produceras i
trakten kring Gävle, av lokala råvaror och helt utan tillsatser.
www.mackmyra.se

Smaker och tradition från de svenska landskapen i moderna
delikatesser. Vår grundide är att knyta samman gamla värden
med den kunskap som finns i den svenska mattraditionen.
www.svensktmathantverk.se

26. Båstad Öl

12. Eurotravel
Eurotravel AB grundades för snart 20 år sedan och vår målsättning
är att arrangera resor för alla sorters grupper – stora såväl som små!
Temaresor för mat/dryck är några av våra specialiteter.
www.eurotravel.se

Event
Dryckesprovning
Catering
Restaurangkonsult
Utbildning

FC

Vin & Event

Entré

FC
Vin & Event

www.vinevent.se
070-558 32 05

Event
Dryckesprovning
Catering
Restaurangkonsult
Utbildning
www.vinevent.se
070-558 32 05

Samarbetspartners:

Mellgren´s

Arrangörer:

43. Nõberu of Sweden

Brygg3an är ett litet bryggeri som håller till på Snöstorp i Halmstad som
tillverkar fem sorters öl. Vi levererar i dagsläget enbart till restauranger. Men
när tiden räcker till ska vi naturligtvis se till att de finns på Systembolaget.
www.facebook.com/brygg3an

Allt startade en varm och solig vårdag 2015, en barberare och en
produktutvecklare inom branschen för manlig skönhet såg att det
saknades ett heltäckande varumärke för en modern man.

32. Byaregårdens Brygghus

44. Apricot

Företaget grundades år 2010 och tanken från början var ett litet microbryggeri som idag blivit en del av levebrödet för familjen.
Företaget håller ölprovningar och kurser i helmaltsbryggning för hemmabruk.
www.byaregardensbrygghus.se

En av de ledande importörerna på den svenska vinmarknaden. Vi har
varit med och byggt upp stora delar av svenskarnas favoritviner.
Vi väljer att enbart arbeta med producenter som kan hålla en jämn kvalitet.
www.apricot.se

33. Halmstad Brygghus

45. Smögen Whisky

FC
Vin & Event

bike

46. Skelderwikens Brygghus
Skelderwikens är ett hantverksöl, passionerat bryggt med malt, humle,
jäst och vatten. Vårt öl är en revolution mot allt som är massproducerat.
Det kan tyckas styvt. Men passion har smak och skillnaden är enorm.
www.skelderwikens.se

35. Imperiebryggeriet

47. Xelent

Världens minsta imperium. Ett litet nystartat bryggeri beläget i Getinge,
Halland. Vi blandar nytänkande och tradition med öl som tar ut svängarna.
Våra två första öl är en smakrik pilsner och en imperial red ale.
www.imperiebryggeriet.se

Kommer under mässan att demonstrera det senaste inom
alkoholmätare för hemmabruk. Med ett tillförlitligt test kan du
snabbt få svar på om du bör låta bilen stå.
www.xelent.se

36. Carlsberg Sverige

48. Folkared 15

BRYGGHUSET

FINN

FOLKARED 15

Här bryggs öl i engelsk stil på hantverksmässigt sätt. Allt från pale ale till
stout produceras på bryggeriet beläget mellan Falkenberg och Varberg.
Med fokus på smak och kvalitet används den bästa malten och humlen.
www.folkared15.se

37. Slöinge Kafferosteri

49. Bryggeri Fängelset

Slöinge Kafferosteri är ett rosteri, med fokus på specialkaffe. Gott kaffe
rostat med omsorg för miljö och människor. Högsta kvalitet på råkaffet, bra
villkor för dem som jobbar och ett hållbart ekologiskt jordbruk är ledord hos oss.
www.sloingekafferosteri.se

Bryggeriet ligger i Västerviks gamla fängelse byggdes 1871 och som
idag är ett hotell. Flera av bryggeriets öl finns på Systembolag i närområdet.
Specialtappningar går att avsmaka i Hotell Fängelsets egna pub.
www.bryggerifangelset.se

38. Braunstein

50. Mellgren´s

På det danska destilleriet Braunstein i Köge har man gjort whisky sedan
2007 och nästan lika länge har man kunnat köpa ett privat fat hos
dem. På mässan i Falkenberg har du möjlighet att köpa dig ett fat.
www.braunstein.dk

Grundades i Getinge mitt i den vackra halländska Susedalen där Suseån
ringlar sig genom. Idag ligger chokladfabriken i Falkenberg och pralinerna
från Suseå Choklad görs för hand och smakerna hämtas från naturen.
www.myproducts.se

bed

Smögen Whisky AB grundades sommaren 2009, med syfte att etablera
ett bränneri för småskalig produktion av en riktig maltwhisky från den
bohuslänska västkusten, med stor karaktär och havsnära influenser.
www.smogenwhisky.se

Fehmarn Concepts samarbetar med bussbolag och arrangerar shoppingresor till Tyskland. Erbjuder tyskt Single Malt Whisky, likörer, samt två
sjysta Gin Tonic-Varianter och smakrik östersjösalt.
www.fehmarn-concepts.de/svenska/

39. Suseå Choklad

50.

www.noberu.se

34. Fehmarn Concepts

Sveriges ledande bryggeri som erbjuder ett brett urval av drycker.
Framgången är en kombination av starka lokala och internationella varumärken och en bryggartradition som sträcker sig mer än 300 år tillbaka i tiden.
www.carlsbergsverige.se

Alternativ
In & Utgång

Efter 15 års erfarenhet inom baryrket och med ett brinnande intresse
för rom så kommer Per Ädel erbjuda några av sina favoritsorter och
även sitt glas Sakkarum som är framtaget och utprovat för rom.
www.adelsmak.se

31. Brygg3an

Ett microbryggeri med verksamheten förlagd på Slottsmöllan i Halmstad
och drivs av entusiaster som brygger öl med passion och experimentlusta.
Ett större bryggverk håller på att installeras sensommaren 2015.
www.halmstadbrygghus.se
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Annie

Diageo är världens ledande tillverkare av alkoholdrycker med en
framstående varumärkesportfölj inom kategorierna sprit, öl och
vin inom premiumsegmentet.
www.diageo.com

38.

FUSS

Di

Ett importföretag med fokus på alkoholhaltiga drycker.
Affärsidén är att deras drycker ska komma ifrån alla världsdelar
och gärna vara annorlunda och nyskapande.
www.whiskytaste.se

Svenska
Ölfrämjandet

Fullers

17. Whiskytaste Sweden AB

FUSS grundades 2002 och har idag ca.175 medlemmar som träffas
4-5 gånger per år för att insupa lärdom om “Livets Vatten”. I vår
monter träffar ni några ur vår Bestyrelse.
www.fuss.nu

Skelderwikens
Brygghus
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Symposion är ett Malmöbaserat familjeföretag med en uttalad strategisk
Scen
ambition att förse dryckesintresserade med smakupplevelser i världsklass.
I år erbjuder man spännande whisky från bl.a. japanska Nikka.
www.symposionhot.com
Harrys

9.

45.

West Coast

11.

Mackmyra
Svensk
Whisky

33.

Bryggeri
Fängelset
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16. Symposion
Herida

2.

Bergslagens
Destilleri

4. Pralinhuset

Fehmarn
Concepts

SMWS

Vår ambition är att erbjuda trevliga och lärorika provningar samt olika
utbildningar till våra medlemmar, oavsett tidigare kunskaper. Alla är
lika välkomna! Den gemensamma nämnaren är vårt intresse för vin.
www.munskankarna.se/sv/regioner/sydvastra/falkenberg/

Nödutgång
In & Utlastning

34.

Clydesdale

Oberoende buteljerare som söker äldre och udda whisky gärna från
nedlagda destillerier. Koncept är att sammanfläta den skotska traditionen
att framställa god whisky med vår svenska att blåsa kvalitativt glas.
www.auldrarewhisky.se
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Svenska Ölfrämjandet är en ideell riksförening som bildades 1985.
Föreningens syfte är att tillvarata de svenska
ölkonsumenternas
Belgointressen ifråga om tillgång, kvalitet, urval
och pris på öl.
klubben
www.svenskaolframjandet.se
n
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Edrington är Skottlands ledande internationella premiumspritföretag,
mest känd för The Famous Grouse, Highland Park, The Macallan och
Laphroaig. Prova på några fina årgångar av deras whisky under mässan.
www.edrington.se

The Pine Ridge
Brewery

Dryckesboden

14. Svenska Ölfrämjandet

Arne Johanssonx2
070-6172110

Granqvist
Beverage
House

2. Edrington

Champagneimport

Nödutgång
In & Utlastning

Edrington

Ett bryggeri från Göteborg som grundades av Dave som började
göra öl till sina vänner på universitetet i England . Det var 35 år sedan.
Nu vill han helt enkelt göra öl som gör dig lycklig.
Svensk
www.westcoastbryggeri.com

Halmstad Slöinge
Brygghus Kafferosteri

Granqvist Beverage House importerar och säljer öl, kvalitetsviner och
spritdrycker från hela världen. Vi presenterar skotsk whisky från exklusiva
sortimentet Scotts Selection samt öl från tyska bryggeriet i Memmingen.
www.granqvistbev.se

Ästad gård

13. West Coast Bryggeri

6. Diageo

5

Hernö gin

1. Granqvist Beverage House

Pralinhuset drivs av Mieneke och Günter som tillverkar egen choklad
samt importerar praliner och chokladtryffel. Har ett stort utbud av ekologisk
choklad, samt saluför produkter som passar olika typer av allergiker.
www.chokladhotell.se

5

28. Brygghuset Finn

40. Vinoch..

Brygghuset Finn är ett bryggeri i Landskrona vars öl har en gedigen maltbas
uppbalanserad med behagliga humletoner och beska. Det ger ett öl med
bra munkänsla som lämpar sig bra till mat eller yterliggare en Finn öl.
www.brygghusetfinn.se

Vinoch.se består av lika delar svensk och italiensk ambition att leverera
riktigt goda italienska viner direkt hem till dig! På vinoch.se handlar du
italienska viner, noga utvalda hos vinbönder där de flesta har småskalig
produktion. www.vinoch.se

29. Varbergs Vingrossist

41. Constant Companion

Båstad Öls signum är att tillverka ett hantverksmässigt öl. Företaget
använder vatten från egen brunn, har en egen levande jästkultur
som matas varje vecka och odlar sin egna humle ute på åkern.
www.facebook.com/bastad.ol

Vi presenterar viner av hög kvalite till attraktiva priser på den svenska
marknaden. Detta uppnår vi genom att arbeta tillsammans med ett
urval av producenter som delar vår uppfattning om kvalite och tradition.
www.varbergsvingrossist.se

Skapades 2013, sprunget ur ett stort intresse för smakupplevelser. De
producenterna vi jobbar med har en sak gemensamt, genuin passion.
Vårt mål är att dela deras verk och sprida upplevelser.
www.constantcompanion.se

24. Svenska Eldvatten

27. Dryckesboden

30. France Fromage

42. Strandlida Bryggeri

Oberoende svensk buteljerare av whisky, rom och övrig ädelsprit
och kommer från Göteborg. Genom Svenska Eldvatten erbjuder
vi intressanta buteljeringar från namnkunniga skotska brännerier.
www.eldvatten.se

Vår affärsidé är att kunna erbjuda nya kvalitetsöl som alternativ
till redan etablerade märken, vi letar efter dessa via vårt globala
nätverk, och sen erbjuder dessa till krogar och systembolaget.
www.dryckesboden.se

Jacques Six startade företaget 2004 i Sverige och importerar bara
gårdsproducerade lantostar som lagras hos Ostmästaren Philippe Olivier.
Familjen har lagrat ostar i mer än 100 år med samma tradition och kvalitete.
www.francefromage.se

I en källarlokal i Strandlida kokar vörten i ett nytt mikrobryggeri. Fröet
till att starta ett mikrobryggeri såddes hösten 2009 men intresset för
välsmakande kvalitetsöl är hos grundarna mycket äldre än så.
www.strandlida.se

Mellgrens är en gammal anrik butik som grundades 1823. Det gör den till
den äldsta butiken i Sverige som alltsedan dess tillhandahållit produkter av
god och hög kvalité då det gäller snus, cigarr, pipa och allt som hör därtill.
www.mellgrens.se

51. Restaurang Ekholmen
På restaurang Ekholmen lagar vi husmanskost som du blir glad av.
Råvarorna är vår inspirationskälla och så ofta som det är möjligt
försöker vi att hitta lokalproducerat.
www.restaurangekholmen.se

Sponsorer:

Välkomna till!

Specialprovningar

Fredag 19:e augusti

Lördag 20:a augusti

Box whisky – fatens mystik

Hos oss hittar ni allt ni behöver för hotellboende, konferenser, mat och nöje.

0346-144 50
www.grandhotelfalkenberg.se

www.carlsbergsverige.se
ww

COOLA JEANS
TILL SNYGGA
PRISER
Premiär
2016

18.00

Springbank Campbeltown
Single Malt Whisky

Pris: 195:-

16.30

Box Brand Ambassador Bosse Eng tar oss med på en smakfull
resa genom Box Whiskys historia och fat. Vi får prova fem utvalda
whiskysorter som visar på ekens och destillatets möjligheter
och på den magi som ligger och vilar i lagerhusen i Ådalen.

Pris: 249:-

På Springbank har tiden stått stilla. Vill man hårdra det har nästan ingenting förändrats
sedan destilleriet grundades 1828. Utrustningen, metoderna och tekniken är i princip
densamma i dag som för snart 200 år sedan.

Skottland och Japan

NON STOP 20.30-01.30

18.30

Provningen hålls av Symposions egen Jonas Tonell, som för övrigt har spenderat delar
av sommaren med att arbeta i produktionen på destilleriet.

Pris: 350:-

NON S0T2O.0P0

FALKENBERG2015
2016
I IFALKENBERG

OSKARS
ÄNGEL

HAMN
HOLM
9-10 September
28-29 Oktober

EKSJÖ
15 Oktober

ÄNGEL

HOLM
Prisfest på
28-29 Oktober

http://www.jeanslagret.se
www.craftbeerfestival.se
Textilservice & Yrkesbutik

Ring!
034610010
www.a-kembaren.se

Den mycket välkände och populäre Micke Nilsson guidar er
igenom whisky från Jolly Good Brands välfyllda portfölj, med
spännande buteljeringar från både
Skottland och Japan.
Provningsledare: Micke Nilsson, Jolly Good Brands

302200.30.-0

Springbank ligger längst ner på avlägsna Kintyrehalvön, nästan så långt bort man kan komma i
sydvästra Skottland, nästan utanför kartan, i den lilla staden Campbeltown.

4 sorter (varav 3 ej ännu släppta på Systembolaget)

17.00
Pris: 195:-

Masterclass med
The Scotch Malt Whisky Society

Box Brand Ambassador Bosse Eng tar oss med på en smakfull
resa genom Box Whiskys historia och fat. Vi får prova fem utvalda
whiskysorter som visar på ekens och destillatets möjligheter
och på den magi som ligger och vilar i lagerhusen i Ådalen.

19.30
Pris: 350:-

Dörrarna öppnas
för ätande gäster kl 18.00
Stor Buffé från kl 18.30
Lucky Lips underhåller till maten

LUCKY LIPS

FALKHALLEN DEN 31 OKTOBER 2015
FALKHALLEN DEN 5 NOVEMBER 2016

Entré och supébiljetter: Falkenbergs Turistinformation 0346-88 61 01 och www.ticnet.se

Boka matplats på 0705-58 32 05 eller www.vinevent.se
Dansbiljetter bokas hos Visit Falkenberg 0346-88 61 01
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Springbank Campbeltown
Single Malt Whisky
20.00

Hermans
makes you
happy!

Hos oss hittar ni öl från:

Pris: 249:-

Springbank
FC ligger längst ner på avlägsna Kintyrehalvön,
Vin & Event
nästan
så långt bort man kan komma i sydvästra Skottland,
nästan utanför kartan, i den lilla staden Campbeltown.
www.vinevent.se
070-558 32 05

Event
Dryckesprovning

www.vinevent.se
070-558 32 05

Provningen hålls av Symposions egen Jonas Tonell, som för övrigt har spenderat delar
av sommaren med att arbeta i produktionen på destilleriet.

mans

4 sorter (varav 3 ej ännu släppta på Systembolaget)

Masterclass med
The Scotch Malt Whisky Society
18.00
Pris: 350:Vi erbjuder kanske Sveriges mest exklusiva whiskyprovningar
där vi enbart provar begränsade flaskupplagor av noga
utvalda single cask whisky. Vi kommer att prova är fem
unika, omtumlande rariteter som du troligen aldrig provat
förr.
Under provningen kommer ni ledas igenom de olika
sorterna och bli förkovrade i hur man bör prova single
cask whisky. All whisky som vi erbjuder kommer från väldigt
begränsade flaskupplagor så utbudet på sorterna är
olika från provning till provning.

VÄLKOMNA TILL HALLANDS STÖRSTA

DRYCKESMÄSSA
I år bjuder vi på spännande utställare inom
whisky, öl, rom, vin och delikatesser.
Dryckesprovningar med några av Sveriges
kunnigaste provningshållare.
Mässan arrangeras av:
FC Vin & Event
Bike2Bed.se
Samarbetspartners:
Grand Hotell
Ekholmen Restaurang

Drams & Dreams

Event
Dryckesprovning
Catering
Restaurangkonsult
Utbildning

Catering
På Springbank
har tiden stått stilla. Vill man hårdra det har nästan ingenting förändrats
Restaurangkonsult
Utbildning grundades 1828. Utrustningen, metoderna och tekniken är i princip
sedan
FCdestilleriet
Vin & Event
densamma i dag som för snart 200 år sedan.

WEBBOKA PÅ WWW.HERMANSRESTAURANG.SE
ELLER PÅ TEL. 0346-10077 | RÅDHUSTORGET FALKENBERG

ÖL
WMÄSSAH I19-20S augusti
KY

Box whisky – fatens mystik

6 sorter

Vi erbjuder kanske Sveriges mest exklusiva whiskyprovningar
där vi enbart provar begränsade flaskupplagor av noga
utvalda single cask whisky. Vi kommer att prova är fem
unika, omtumlande rariteter som du troligen aldrig provat
förr.
Under provningen kommer ni ledas igenom de olika
sorterna och bli förkovrade i hur man bör prova single
cask whisky. All whisky som vi erbjuder kommer från väldigt
begränsade flaskupplagor så utbudet på sorterna är olika
från provning till provning.

FA L K E N B E R G

18.30
Pris: 350:Magnus Fagerström är en av Sveriges mest kända whiskyprofiler och kommer med sina otroligt djupa kunskaper
att leda er igenom några av de mest spännande
buteljeringarna av skotsk whisky som han hittat runt om i
Europa från bland annat varumärken som Sansibar, The
Whisky Agency och Best Dram.
Magnus berättar även om projektet Drams & Dreams.
6 sorter

Specialprovningarna bokas i informationsdisken

www.olowhisky.se

