
 

Vi på Xwine har nu nöjet att presentera 

microbryggeriet Esplanad! 

 

Esplanad Honung 

Honey Pale Ale är en frukt och honungsdoftande torr pigg 

ale med toner av honungsmelon, gul frukt och en viss pigg 

gul citrus beska. 

Mörk, gyllengul färg. 

Kryddig, fruktig doft med inslag av honung, knäckebröd 

och apelsin. 

Smakbeskrivning 

Något humlearomatisk smak med tydlig beska, inslag av 

honung, tallbarr, knäckebröd och grapefruktsskal.  

Serveras vid 10-12°C till rätter av lamm- eller nötkött eller 
som sällskapsdryck. 

 

 

 

 

 



  

Esplanad Creedence Tribute 

 

Esplanad Creedence Tribute lager är en frisk, torr härlig lager 

med toner av rostad brioche, frukt, örter och lätt citruston 

med en krispigt ren beska. Creedence Tribute lager är 

framtagen ihop med ett av Europas bästa Creedence tribute 

band för hylla ett av de största banden inom rockhistorien .En 

"nostalgichock”. 

 

Smakbeskrivning 

Maltig smak med inslag av ljust bröd, apelsin, aprikos och 

örter. 

Serveras vid 8-10°C som sällskapsdryck eller till rätter av 

ljust kött. 

 

 

Esplanad Sahara 

 

Special jäst som jäser ut mer socker än någonsin! Bryggd med 

pilsnermalt och ljus karamellmalt. Resultatet en lätt frisk ale 

med lätta persikatoner och en torr pigg avslutning. 

 

Smakbeskrivning 

Kryddig smak med inslag av ljust bröd, aprikos, korianderfrön 

och apelsin. 

Serveras vid 8-10°C som sällskapsdryck eller till rätter av 

fläsk- och lammkött. 

 



 

 

Esplanad Sommarale 

Gyllenbrun färg, maltig doft med inslag av sirapslimpa, 

jordgubbar, fläder och smör. 
  

Smakbeskrivning 

Maltig smak med inslag av sirapslimpa, fläder, örter och röda 

bär. 

Serveras vid 8-10°C som sällskapsdryck eller till rätter av ljust kött. 

 

 

 

Esplanad Tropisk 

 

Humlas med East Kent Golding Eldorado och Tettnanger 

kryddad med färsk ananas vid vörtkokningen. Esplanad 

Tropisk är en ananas och persikodoftande ale med toner av 

desamma och en sober elegant mjuk beska. Perfekt att njuta i 

solen eller till den grillade favoriten. 

 

Smakbeskrivning 

Mycket fruktig smak med inslag av ananas, passionsfrukt, 

mango, persika och ljus bröd. 

Serveras vid 8-10°C som sällskapsdryck eller till rätter av 

ljust kött. 

 


