St Feuillien Tripel
Belgien
Typ: Öl, Ale, Belgisk stil, Trippel
Producent: St. Feuillien, www.st-feuillien.com/en
Produkt:
Denna öl har en vit, jämn och väldigt kompakt skumkrona. Den bleka gula
färgen är väldigt karakteristisk och avslöjar en särskiljande maltighet. Rik arom
med en unik kombination av aromatisk humle, kryddor och den typiska aromen
från jäsningen – väldigt fruktig. Sekundär jäsning i ﬂaskan ger den en unik arom
på grund av jästen. St-Feuillien Triple har en mycket stark och exceptionellt
långvarig smak tack vare ölets densitet och dess långa lagringsperiod. Vare sig
den avnjuts som en uppfriskande aperitif på sommaren eller till maten under
vintermånaderna är St Feuillien Triple en ﬁnsmakande öl med hög kvalitet.

Producent:

Artikelnummer
Systembolagets
artnr.
Förpackning
Antal

8235103
82351
Flaska
24

St-Feuillien grundades 1872 av Stéphanie Friart. Med femte generationen vid
rodret fortsätter Friart-familjen att brygga olika typer av öl. Inklusive serien StFeuillien Abbey Ales, Saison Farmhouse Ale och Grisette serien.
Ölen är ett tydligt bevis på bryggeriets strävan efter att fullända de belgiska
bryggartraditionerna och hylla regionens historia och föra den vidare. Detta
oberoende och familjedrivna bryggeri lägger stor vikt på produktkvalitet och
investerar kontinuerligt i sin utrustning och anläggningar. Kunskapen bryggeriet
har samlat på sig under årens lopp har de fått genom att utveckla och
introducera nya öl som Grand Cru och det senaste tillägget: Glutenfri, organisk
Grisette Blonde.
St Feuillien är medlem av Belgian Family Brewers.
Detaljerad information
Egenskaper
Färg

Mörkbrun

Volym
Alkohol

330 ml
8,5 %

Passar bra till

St Feuillien Triple är en klassisk belgisk tripel!
Otroligt mycket smak av humle men får även
med sig toner av frukter.
Finns i systembolagets fasta sortiment på
artikelnummer: 126303
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