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Linköping Beer Expo, äntligen enLinköping Beer Expo, äntligen en

ölfestival igenölfestival igen

Nu på lördag, den 9:e mars, så slår årets upplaga av Linköping Beer Expo upp

dörrarna igen. Festivalen äger rum i två pass med en timmes paus mellan

passen.

Pass 1:  12.00 – 17.00Pass 1:  12.00 – 17.00

Pass 2: 18.00 – 23.00Pass 2: 18.00 – 23.00

Festivalen erbjuder öl från de 18 utställarna och utöver det finns några

utställare med ätbara produkter som passar utmärkt till öl. Man får inte bara ett

ypperligt tillfälle att gå runt och köpa smakprover av öl (som man betalar med

dryckesbiljetter) utan man kan även passa på att delta på en mängd olika

provningar med högst varierande karaktär och tema (dess provningar kostar

extra).

Entrebiljett kostar 165 kronor per pass. Häfte med dryckesbiljetter säljes om

200 kronor och räcker i regel till 10 ca smakprover.

Utställarna är:

Alambic

Brekeriet

Cask Sweden

Elixir Wine

Eskilstuna Ölkultur

Jolla Choklad & Dessert

Jädraås Bryggeri

Malmö Brygghus

Matkällaren

Motala Brygghus

Nils Oscar Company

Närke Kulturbryggeri

Oceanbryggeriet
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Oppigårds Bryggeri

Philipson Söderberg

Strömsholms Brygghus

Svenska Ölfrämjandet

VilleValla Pub

Brill & Co

Galatea Spirits

Wicked Wine

Ängö Kvartersbryggeri

Så ni som har möjlighet, bege er till Linköping nu på lördag, så ses vi där. Vill ni

veta mer, så kolla in festivalens egen sajt (länkad ovan).
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