


PROGRAMA D’ACTIVITATS

11 h Inici de la Mostra
Tot el dia Tastets de formatges i embotits
Tot el dia Tasts guiats de cerveses
Tot el dia DJ Android
12.30 h Actuació Kazoo’s
18.30 h Actuació Catfolkin
23 h Cloenda



TR25 - Dubble  Belgian Strong Ale, d’abadia - 6º - 21 IBU
Color torrat fosc. Dolça, amb caràcter. Hi predomina el sabor de malt i 
aromes que recorden la xocolata.
ISR31 - Stout, - 7,5º - 60 IBU
Llupolada, amargant  i amb aromes de malt torrat. Textura cremosa i molt 
gustosa.
AIR26 – IPA - 4,5º - 48 IBU
Color ambre i sabor amarg afruitat gràcies a l’addició de llúpols ameri-
cans.

AS DE CORS – Cervesa de blat - 5º - 24 IBU    
Or pur, cremosa i blanca corona. Aromes florals, vainilla, pa i plàtan 
subtil. Sabor suau de malt, delicat cítric, amargor baixa i en equilibri.
AS DE PIQUES - India Pale Ale - 6,5% -  59 IBU    
Ataronjada, velada, amb escuma espessa i blanca. Aroma subtil de resi-
nes i pomelo. Amargor intensa sobre un llit torrat.
AS DE TRÈVOLS - Russian Imperial Stout - 9º - 90 IBU
Un obscur riu amarg i sedós flueix a través de malts i cereal torrefacte, 
aromes de figa, cacau, herbes i records de cafè.
ESCAPE - Doble IPA - 8º - 130 IBU
Resinosa, amb notes afruitades i dolces, de cos mitjà i amb final amar-
gant propi dels llúpols Simcoe i Amarillo.

L’Ametlla del Vallès

Montornès del Vallès



IPA Julian Gorospe - 6,9º - 80 IBU Single Hop Simcoe
India Pale Ale de color ambre amb notes de caramel. Suau i amarga, i 
aromes de pi.
Pale Tolv Ulfhednar - 4,9º - 32 IBU Single Hop Citra
American Pale Ale, de color taronja, amarga i seca. D’aromes molt florals i 
suaument equilibrada.

Ale Groga  - Pale ale - 4,5º - 35 IBU
Color àmbar brillant, tèrbola, amb corona fina, però densa, afruitada 
floral en nas (melmelada de llimona  i infusió de camamilla). Entrada 
amable en boca, refrescant. Final amarg molt persistent, fins i tot  més 
amarga que d’altres del mateix estil.
Taronja Otzet  - belgian - 6º - 30 IBU
D’inspiració belga; especial, afruitada i dolça. Color ocre intens, brillant, 
amb corona fina i densa, molt aromàtica en nas, sensació refrescant, 
entrada dolça en boca, llaminera, lleugera. Amargor subtil al final i notes 
cítriques.
IPA torrada - 6,3º - 45 IBU
La reina del sabor. Amb molt malt torrat i llúpol Fuggles. De gust intens 
que perdura en boca. Color castany intens, fosca, escuma molt densa i 
persistent, intensa en boca i molt cos. Entrada dolça, llaminera i afruita-
da, fons amarg ben marcat, però molt agradable
Negra carbonera - 6,9º - 69 IBU 
Inspirada en les Imperial Stout, sense arribar a tenir-ne el grau alcohòlic. 
Explosió de sabors torrefactes compensats per l’amargor i caràcter del 
llúpol Northdown. Color xocolata, escuma densa i molt fina, amb cos. 
Molt estructurada i llarga.

Mollet del Vallès

Granera



Calotte - Belgian Ale - 6,1º - 23 IBU
Rossa de color, suau i rodona al gust i afruitada a l’olfacte. Amargor suau 
amb predomini de malts.
Caubeen - English India Pale Ale (IPA) - 5º - 40 IBU
En la línia de les nostres cerveses, la Caubeen és una cervesa aromàtica i 
afruitada. Una IPA per a paladars delicats, lluny de l’excessiu amargor de 
les IPA americanes.
Kabuto  - Strong Ale - 11º - 30 IBU
Elaborada amb mel dels castanyers del Parc Natural del Montseny. Meda-
lla de plata a la Global Craft Beer Award, celebrada a Berlín el 2014, ens 
aporta aromes caramel·litzades i florals.
Canotier - Cream Ale - 4,5º - 27 IBU
Lleugera i saborosa alhora, daurada i brillant. Molt refrescant i fàcil de 
prendre, està concebuda per apagar la set.
Equilibri afruitat entre els malts i llúpols, i aroma fresca i subtil amb un 
toc cremós i lleugerament herbaci.

Red Aquila - American Rye IPA Extra Bitter - 7º y 107 IBU
Una cervesa amb caràcter, per als molt cervesers. Una India Pale Ale de 
sègol a l’estil americà molt llupolitzada, confeccionada amb tres llúpols. 
Pel seu sabor i amargor persistent, la podem definir com una Bitter.
Il Lupus - India Pale Ale (IPA) - 6,5º - 56 IBU
Aromàtica i equilibrada. Color ambre brillant i tints ataronjats a con-
trallum. Escuma ivoriana amb bona retenció. Aromes de resina, malt, 
caramel i matisos d’aranja en nas. Cos mitjà i carbonatació suau.
Trítucum - Cervesa de blat – 5º - 23 IBU
Sabor maltejat i cítric en el primer glop, arrodonit per un toc dolç subtil. 
Aromes de coriandre, taronja, lleu ensucrat i pa fresc amb notes d’herbes. 
Sabors de pell cítrica, traços de préssec madur, pa i espècies. Final amarg/
dolç i fruita madura al retrogust. Deliciosa, refrescant i gens àcida.

Granollers

Muntanyola



NICOLAS IS GREEN - Ordinary Bitter  - 3º - Amargor (del 0 al 5) 4
Aromes de fruita madura i herbacis, presenta un gust amarg amb notes 
tardanes de malt. Daurada fosca com mel.  
WEIZEN Weizen-Weissbier - 4,8º - Amargor 1
Color daurat intens vetllat. Elaborada amb blat i ordi alemany. Aroma 
floral amb tocs de clau. Gust de pa i cereal, també recorda el plàtan.
Picarda -  Blond Ale - 5,6º - Amargor 2
Color groc clar. Aroma amb matisos florals. En boca, l’entrada és fresca i 
deixa pas a la dolçor del malt.
Monegre - Scottish Heavy - 6,4º- Amargor 3
Color rogenc fosc. Aromes maltoses amb fons torrefacte. Entrada sedosa i 
final del glop torrefacte amb matisos de regalèssia.
Picarda MEL DE ROMANÍ - Blond Ale Belga - 5,6º - Amargor 1
Color groc clar. Entrada en boca més suau i aromes i sensacions al pala-
dar que recull de la mel.
La PDP – Porter - 5,6º - Amargor 2
Color groc clar. Entrada sedosa amb tocs torrefactes i tocs de  taronja.

ARRELS -  Blonde Ale, - 5,0º - 24 IBU
Rossa, suau i refrescant, de caràcter maltós, baixa amargor, poca aroma 
de llúpol i amb notes afruitades. Per a tots els paladars.
ALÈ DE DRAC - Red Ale Americana - 5,5º - 33 IBU
Torrada, de cos i amargor mitjana. El moderat sabor de malt caramel 
equilibra els llúpols cítrics.
LA CUCA – India Pale Ale (IPA) - 6,8º - 60 IBU
Aromàtica i amarga, de caràcter cítric i refrescant. 
Elaborada al magatzem de Cal Peó de Cardedeu, edifici modernista obra 
de M. J. Raspall (1910). Beermut diumenge al migdia, música en viu, 
visites guiades amb mam i teca, tallers d’elaboració de cervesa, tastet 
integrat a la ruta modernista de la vila i molt més! Visita’ns! 
C. Montseny, 1 Cardedeu. 695 57 56 98 (Joel)

Mequinensa

Cardedeu



Circus - doble ipa - 8º - 70 IBU
Una cervesa neta, equilibrada, amb sabors de fruita i llúpols amargs. 
Sense oblidar el retrogust de malt, que condueix a un toc agradable i 
refrescant.
Citra - summer ale - 4,5º - 60 IBU
Entrada suau i fresca que presenta una subtil amargor cítrica aportada 
pel llúpol. L’amargor és evident, però mantinguda en equilibri perfecte 
pels malt. Recorda la mandarina.
Equilibrista  - Barley wine - 12,5º - 100 IBU
Aroma intens de llúpol amb tocs de caramel, fresca, amb un agradable 
final en boca, molt intens, que recorda subtilment el toffe, sense que 
l’amargor del llúpol desaparegui. Sis mesos en barrica de roure francès i 
sis mesos de guarda.
Blonde & blonde - Blond ale - 4º - 25 IBU
Fresca i aromàtica. El llúpol utilitzat és present i aporta aromes de fruita 
fresca, pomelo, maracujà, en equilibri perfecte. També s’hi nota el malt 
utilitzat amb aromes de galeta i pa molt suaus, però persistents.

Franceska - Steam Pilsner amb Dry Hopping - 5,2º - 26 IBU
Per elaborar aquesta pilsner amb esperit ale, ens cal malt txec treballat a 
mà i una infusió final de llúpols. Fruit d’un viatge multicultural per terres 
txeques, californianes i neozelandeses, Franceska és la nostra cervesa 
més global.

Toc d’Espelta - HefeWeizen BIO - 5,1 - 17 IBU
La nostra cervesa ecològica i més pagesa. Ecologia, pagesia, cereals locals 
són paraules que defineixen aquesta cervesa. Per sobre de tot, Toc és una 
Weizen interpretada a través de l’espelta ecològica de l’espai rural de 
Gallecs.

Berga

Canovelles



Anònims. Cerveses, menjars i pensars - Restaurant mediterrani
Ricomà, 57
Som el que pensem i fem, menjar amb consciència ens pot ajudar a 
canviar el món. Oferim una cuina sana, sensible i original. Una carta ela-
borada amb productes de temporada i proximitat, ecològics i procedents 
de petits productors. 
Tiradors de cerveses artesanes tot l’any

Cervesa Sobre Tot. Botiga i degustació
Alfons, IV, 69
Botiga i degustació de cerveses del món. Xocolata belga, formatges, 
patés i embotits. Matèria primera i instrumental per a l’elaboració de 
cervesa artesana. Tallers d’elaboració. Tast i maridatge. Exposicions d’art i 
intercanvi de llibres gratuït.
Tiradors amb cerveses artesanes tot l’any

L’Olla Roca Umbert
Prat de la Riba, 77
Gastronomia i música. A L’Olla volem fomentar els nostres valors dins de 
Roca Umbert Fàbrica de les Arts perquè pensem que van de la mà. Tres 
línies vertebren el nostre projecte: qualitat, sostenibilitat i cultura.

La Llúpola. Cerveses artesanes
Carrer Ricomà, 137
Sis tiradors de cervesa artesana i més de cent referències en ampolla 
(també sense alcohol i sense gluten), i platets i entrepans elaborats amb 
productes ecològics.
Tiradors amb cerveses artesanes tot l’any

The Marlen
Passeig de la Muntanya, 17
Una de les cerveseries amb més caliu de Granollers, on trobaràs una 
extensa carta de cerveses d’importació i també algunes d’artesanes. 
Divendres esporàdics amb actuacions musicals en viu.


