
Den starkaste 
trenden är 
alkoholfri.
Tjäna mer pengar på alkoholfri öl.
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Hur många alkoholfria öl har du på 

menyn? Mer än en sort? Snyggt! Att  

bara ha en ölsort är lite som att servera 

en maträtt. Eller att bara ha ett vin på  

vinlistan eller ett bord i restaurangen, 

ja, du fattar. Det blir inte så kul för  

gästen helt enkelt.

Allt fler väljer aktivt att dricka alko-

holfritt öl och kunskapen om kategorin 

ökar. I en yngre målgrupp prioriterar 

många en hälsosam livsstil. Kvaliteten 

och utbudet har också tagit stora steg 

framåt, vilket lockar nya gäster. 86%* 

har märkt en positiv förändring i det 

alkoholfria ölsortimentet jämfört med 

för några år sedan. Vi har också de 

passiva, mer traditionella, drivkrafter-

na som graviditet, ”vita perioder” eller 

att man kör bil.

Trenden är stark och kännedomen 

om det alkoholfria ölsortimentet ökar 

ständigt. Hela 79%* säger att deras 

kännedom har ökat. Men det finns 

fortfarande många gäster att vinna 

och säljmöjligheter att ta vara på. Tre 

enkla steg för att tjäna mer pengar på 

mindre alkohol är synlighet, tillfälle och 

smak. Om någon sida ska vi gå igenom 

dessa. Men först lite hårda fakta om 

alkoholfri öl:

42% föredrar  
alkoholfri öl på  
krogen under  
veckodagar.

58% dricker  
alkoholfri öl 

för att de  
gillar smaken.

89% tycker att  
hälsoargumenten  

för alkoholfria  
drycker är  
tilltalande.

En vanlig missuppfattning är 
att smaken inte är lika god, men 

80 % av de som  
smakat alkoholfri 

öl tycker det 
är gott.

Nå en yngre, 
attraktiv  

målgrupp. 
Alkoholfri öl har en större andel 

konsumenter i åldrarna 18–44 år,  
och fler kvinnor, än öl totalt.

GfK 19, dec 2018.

Dryckeskollen 2018, Sifo

Canadean, global trends.
Dryckeskollen 2018, Sifo.

Varför  
alkoholfri öl?

Alkoholfri öl ökar med ca 30% varje år.

Siffrorna anges i antal tusen liter.

*Källa: GfK Consumer Panels & Services, Dec, 2018.

Alkoholfri öl  
driver tillväxten i  

ölkategorin (on-trade). 
Delfi YTD July 2019

Alkoholfri öl har bra marginal i  
jämförelse med läsk, mineralvatten 

eller gratis kranvatten.

Stor efterfrågan på alkoholfri öl både 
globalt och i Sverige gör att utbudet 

och försäljningstillfällena ökar.

Konsumenter motiveras att 
besöka krogmiljö oftare och spendera 

mer pengar när ett alkoholfritt  
sortiment erbjuds.

De yngre generationerna 
föredrar alkoholfritt eller låg 

alkoholhalt.

Carlsberg erbjuder smakrik  
alkoholfri lager, veteöl, ale och  
cider både på flaska och på fat.

Majoriteten av alla som har smakat 
alkoholfri öl tycker att det smakar 
gott och har positiv inställning till  

att konsumera det.

45 % är Carlsbergs 
marknadandel   

inom alkoholfri öl på ONT och  
är därmed markandsledare. 

Delfi Juli 2019



Broms om 
alkoholfri öl.
På restaurang Broms i Stockholm är alkoholfri öl 
en favorit bland gästerna. Framför allt Carlsberg 
Alcohol free på fat. Restaurangens barchef,  
Daniel Malmros, berättar mer.

Vad tycker era gäster om  
att ni har alkoholfri öl på fat?
De gillar det mer än på flaska faktiskt, just för att 
du kan få den som stor eller liten. Och så kan vi 
servera den med en fin skumkrona.

Hur presenterar ni alkoholfri  
öl gentemot gästerna?
Vi har skrivit upp det i menyerna och dryckesme-
nyerna, men det mesta sker ju i samtalet mellan 
personalen och gästen. Vi rekommenderar ofta 
dryck till maten som beställs.

Vad är den stora skillnaden  
mellan alkoholfri öl på flaska 
och på fat?
Hanteringen är absolut en av de stora skillnader-
na. Personalen behöver inte hantera lika mycket 
glasflaskor längre. Sen är ju lönsamheten större 
för öl på fat. Men det är trevligt att kunna erbjuda 
flera alternativ.

Påminn fler,
sälj mer.
Många gäster är intresserade av alkoholfria alternativ, men de be-

höver ibland hjälp på traven med att hitta rätt. För att uppmuntra 

gästerna är synlighet viktigt. Rekommendera öl till rätterna i menyn, 

sätt en skylt som uppmanar till köp vid ölen och erbjud paketpris på 

dagens lunch med öl på griffeltavlan. Kanske har just ni en extra vik-

tig yta att marknadsföra god och alkoholfri öl. Gör det svårt för gäs-

terna att missa budskapet helt enkelt. Med frekventa påminnelser 

och tydlig kommunikation sänker vi tröskeln för dem som vill veta 

mer om alkoholfri öl.

Ett gott och brett utbud
Carlsberg erbjuder ett heltäckande sortiment alkoholfri öl, både på 

flaska och fat. Redan 2006 lanserade vi dagens marknadsledare 

Carlsberg Alcohol Free Organic. I takt med att gästernas intresse  

växer fyller vi på med bredd och kvalitet, både att matcha till maten 

och att njuta av vid baren. Och vi hjälper dig förstås att hitta rätt öl  

för rätt tillfälle.att hitta rätt öl för rätt tillfälle.



Så här säljer du 
mer alkoholfri öl:
I menyn
Många tycker att alkoholfri öl är ut-
märkt till maten tack vare sin goda 
smak. Påminn gästerna om ert variera-
de sortiment genom att skriva in dina 
alkoholfria sorter både i öllistan och 
under övriga alkoholfria drycker. Re-
kommendera öl till dina olika rätter för 
att sälja mer.

Upp på tavlan!
Låt alltid minst en alkoholfri öl finnas 
med på griffeltavlan för att påvisa  
ert breda utbud och tipsa om goda 
alkoholfria alternativ.

Skapa paket
Paketera den alkoholfria ölen och ge 
samtidigt ett mervärde. Erbjud till ex-
empel dagens lunch med tillhörande 
alkoholfri öl till ett paketpris. Anpassa 
glasstorleken och priset. Mindre glas 
och lägre pris på lunchen och högre  
till middagen.

Bredda ditt sortiment
Statistik visar att du ökar din  
försäljning genom att bredda ditt  
alkoholfria sortiment.

Exponera mera
Ha en ishink på bardisken med hela 
utbudet av alkoholfri öl och en skylt 
med en trevlig köpuppmaning för att 
väcka törsten. Trottoarpratare med 
erbjudandet utanför entrén är också 
effektivt. Satsa på lunchtid och brunch. 
Använd gärna det säljdrivande mark-
nadsmaterial som vi erbjuder.

Bjud en kompis 
på en öl!
Ge ett attraktivt erbjudande som lock-
ar fler att prova. T.ex. ”Köp en Carls-
berg Alcohol Free på fat och få en på 
köpet”. En till polaren också!

Öl är en smakhöjare.
Öl som måltidsdryck har en självklar plats hos 
många. De beska, aromatiska tonerna fångar 
upp smakerna hos de flesta maträtter. Öllistan 
närmar sig vinlistan i omfång. Och den medvetne 
gästen vill ofta ha vägledning.

Rätt öl till rätt rätt
Våra ölsorter är fulla med smak, trots att de är fria 
från alkohol. Frågar du oss är de det självklara 
valet för den som bryr sig om matupplevelsen. 
Allra bäst blir det om du matchar rätt öl till maten, 
smakerna ska ju komplettera varandra. Ölen har 
fem huvuduppgifter när den kombineras med 
mat:

Att förstärka ett eller flera smaker i maten.  
Framhäv sötma i maten med sötma i ölen.

Kontrastera. Möt exempelvis syra i maten  
med sötma i ölen.

Addera ett inslag som saknas i maten.  
Till exempel den syrliga, rostade, beska eller  
kryddiga karaktären hos en öl.

Ölen kan samverka med en rätt och förena  
olika smaker.

En öl kan faktiskt rena smakpaletten. Ölens  
beska, kolsyra eller alkohol kan skölja bort en 
eventuell fet känsla i munnen och göra så att 
smakerna kommer till sin rätt.

Det bästa är att öva och prova sig fram. Kanske 
hittar du en ny spännande kombination att  
rekommendera dina gäster.



Tjäna mer på  
alkoholfri öl. 

Vad dricker dina gäster till dagens lunch?  
Läsk? Lingondricka? Eller kanske kranvatten?  
Erbjud dina gäster en riktigt god och kall alkoholfri  
öl så blir matupplevelsen inte bara förhöjd, dagens 
lunch blir dessutom en lönsam affär för dig. Räkna ut 
hur mycket du skulle tjäna för varje kranvattengäst  
som istället köper en alkoholfri öl till sin lunch.  
Hur mycket pengar blir det på ett år? 

Fatölssystemet som  
förändrade krogvärlden.
 
2018 lanserades det nya fatölssystemet Draught-
Master som förändrade vardagen för krögare och 
upplevelsen för gästerna. Istället för tunga stålfat 
förvaras ölet i betydligt lättare PET-behållare, 
vilket inte bara underlättar hanteringen, de ger 
längre hållbarhet och högre kvalitet på ölet.  
Kolsyran är till exempel inte tillsatt utan perfekt 
tillfört på bryggeriet. En PET håller ölet färskt och 
fräscht i 30 dagar istället för stålfatets 5–7 dagar. 
Det innebär minimalt med svinn. DraughtMaster 
ger goda chanser att öka dina intäkter och på 
samma gång minska dina utgifter. Kostnaden  
för kolsyra och pantutlägg på både kolsyra och 
stålfat försvinner nämligen. Pengar som kan  
användas till något roligare.

 
När det tomma PET-fatet är tomt pressas det ihop 
och tar inte mer plats än två mjölkförpackningar.

Allt fler ölsorter finns för DraughtMaster, även 
alkoholfria Brooklyn Special Effects och Carlsberg 
Alcohol Free. Har du inte DraughtMaster men vill 
kunna servera en perfekt kolsyrad alkoholfri fatöl 
så hör av dig till din säljare. 

DraughtMaster finns i två modeller; Modular 20 
som ersätter ett helt fatölssystem där faten kan 
seriekopplas, och Flex 20 som är en mobil bar för 
event, uteserveringar och mindre ställen som inte 
serverar fatöl regelbundet. Vilken modell passar 
din restaurang?

”DM-faten är stapelbara, 
så även om vi har trångt i 
källaren får vi mer plats”.

Barchef, Häktet

Öka 
lönsamheten  

med



Påminn gästerna 
och sälj mer.

Konsten att brygga  
alkoholfri öl.

Använd det säljande material som Carlsberg  
erbjuder för att skapa nyfikenhet och ge  
försäljningen en skjuts. Prata med din säljare  
om vad som finns att tillgå.

Allt eftersom efterfrågan på alkoholfri öl ökar 
utvecklas bryggmetoderna ständigt och nu finns 
fler smakrika ölsorter än någonsin, både på fat 
och flaska. På Carlsberg använder vi oss av två 
olika metoder som ger god alkoholfri öl.

Kortfattat handlar det om att antingen brygga öl 
på vanligt vis och därefter ta bort alkoholen. Eller 
så avbryter man jäsningen precis innan alkoholen 
utvecklas, sk direktjäsning.

KROSSNING MÄSKNING

INSTICKSMENYERAVSILNINGVÖRTKOKNING

KYLNING

SEPARERING
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AVALKOHOLISERING
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Metod 2

Det finns två sätt att avlägsna alkoholen efter 
jäsningen. Antingen genom att sänka trycket 
och samtidigt kontrollera temperaturen så att 
alkoholen helt enkelt förångas. Det andra sättet 
är att låta ölet passera genom ett membran 
som stoppar allt utom alkoholen.

Metod 1

Det finns olika typer av direktjäsning. Om man 
justerar temperaturen under mäskningen skapas 
en vört med låg sockerhalt, vilket inte tillåter alkohol 
att utvecklas. Om man sänker temperaturen under 
jäsningen avbryts den och alkoholen hinner aldrig 
utvecklas. Man kan även använda en särskild typ 
av jäst som slutar fungera med låg alkoholhalt.

HÄNG M
ED I

PROCESSEN 

BORDSRYTTARE

75%  

köper bara  

det ölmärke  

som är synligt  

för dem.



När det bjuds på klassisk Wallenbergare  

är en fyllig lager dess partner in crime.  

Hovmästarlager är ett fulländat alkoholfritt öl 

med citrusaktiga toner och aromatisk humle. 

Rikliga mängder rostad malt balanserar upp 

beskan på ett mycket angenämt sätt. Det här 

är ett öl för gästen med höga krav på smak 

och kvalitet.

Eriksberg Hovmästarlager  
– fyllig lager till  
klassisk husman.

Denna tjeckiska favorit i alkoholfri version 

förhöjer vilken köttbit som helst. Tänk grillad 

entrecôte med pepparsås och rostade rotfruk-

ter. Inslag av knäckebröd och pomerans gör 

sig utmärkt till smakrika kötträtter och matiga 

sallader. Eller varför inte servera den till en 

mustig pasta bolognese.

Staropramen Non Alco  
– gör maten rättvisa.

Bland våra alkoholfria ölsorter är den här den 

oslagbara favoriten. Kanske är det för att den 

är så lätt och frisk som gör den perfekt i alla 

sammanhang. Eftersom Carlsberg Alcohol 

Free även finns på fat, (Draught Master), kan 

du äntligen servera en stor öl med perfekt 

skumkrona, fri från alkohol.

Carlsberg Alcohol Free Organic  
– en ekologisk storfavorit  
på fat och flaska. 

Tiden är förbi när du behöver kompromissa med 

smaken när du väljer alkoholfri öl. Brooklyn 

Special Effects är ett gott exempel på det. Med 

rötterna stadigt förankrade i New Yorks hipster-

kvarter är den här torrhumlade Hoppy Lagern 

ett givet val för den som vill dricka en god alko-

holfri öl i sällskap av ett gäng vänner. 

Brooklyn Special Effects  
– torrhumlad smakbomb 
till lätta smaker.



Ännu en smakfull alkoholfri Falcon.

Ibland vill dina gäster ha en frisk och törstsläckande 

alkoholfri öl när de är ute med kompisarna, istället 

för vatten eller läsk. Falcon Smakfull Alkoholfri är 

given både som dryck i barhäng, men även som 

alternativ till en vällagad pasta. En något fylligare 

medlem i Falcon-flocken är Smakfull Bärnstens- 

lager; en utmärkt rekommendation till nygrillad 

hamburgare, steak eller ribs.

Nyast i gänget är Falcon En God Lager 0,0%, en  

helt alkoholfri ljus lager med maltig smak. Ett upp-

friskande komplement till ditt alkoholfria sortiment, 

lite extra passande till lättare rätter som matig  

sallad, fisk och kyckling.

Naturligtvis bryggs även våra tre alkoholfria  

Falcon i Falkenberg av renaste källvatten.



Smaken är ju som bekant delad och visst finns 

det de som vill dricka både alkohol- och ölfritt. 

Därför ser vi det som naturligt att kunna erbjuda 

ett urval alkoholfri cider. Somersby Pear har den 

klassiska smaken av mogna päron och är en  

favorit till både barhänget och maten. 

Äpple är en annan klassiker som nu finns i en al-

koholfri version. Även den är utsökt som välkyld 

fördrink eller till het mat.    

Vår Sparkling Secco är ett finfint val för den som 

väljer en torrare och friskare cider. Föredrar dina 

gäster en halvtorr cider med rosékaraktär, med 

smak av syrliga krusbär och smakrika jostabär, 

är Somersby Sparkling Rosé given. 

Oavsett vilken man föredrar passar de med sin 

sötma lika bra som de är till snacks i baren som 

till en het thaisoppa. 

Alla fyra innehåller 0% alkohol men 100% smak. 

Somersby –  
sprudlande krispig till 
snacks och välkryddat.

Utgår man från det här ölet kan man 

knappast välja fel mat, den funkar till alla 

typer av mat. En tydlig citruskaraktär gör 

den lite extra bra till det asiatiska köket, 

men sallader och lätta fisk- och kyck-

lingrätter serveras inte förgäves med  

1664 Blanc Sans Alcool i glaset. 

Siffran 1664 är årtalet då fransmannen 

Jérôme Hatt tog sin bryggarexamen och 

la grunden till Kronenbourg. Mycket öl har 

flutit under tapparna sedan dess; denna 

alkoholfria variant är dock fortfarande ett 

säkert kort för en välsorterad krog.  

1664 Blanc Sans Alcool  
– fruktig och frisk 
till sallad och fisk.



Falcon Lager 
Alkoholfri
Sverige, 0,5 % 
Storlek: 330 ml 
Back: 24 Pall: 81 
Art.nr: 11984 
Pris/burk: 8,49 kr 
Pris/kolli: 203,76 kr

Karaktär 
Mycket ljus färg. 
Mycket lätt smak.

Doft & smak 
Friska humletoner och 
balanserad beska.

Servering 
Passar till salta snacks 
och rätter som bräckt 
falukorv och bratwurst. 
Även gott till lax och 
torsk eller bufféer med 
 blandade smaker.

Brooklyn 
Special Effects
USA, 0,4% 
Storlek: 355 ml 
Kolli: 24 Pall: 45 
Art.nr: 20144 
Pris/flaska: 11,79 kr 
Pris/kolli: 282,96 kr

Karaktär 
Bärnstensfärgad. 
Tydlig bitterhet med 
balanserad maltkropp.

Doft & smak 
Special Effects är en 
välhumlad lager med en 
oväntad talldoft och en 
behagligt bittert avslut.

Servering 
Passar till spenatsallad, 
grillad kyckling, toast 
skagen, omelett och  
getost.

Brooklyn 
Special Effects DM
USA, 0,4% 
Storlek: 20 L 
Art.nr: 21262 
Pris/liter: 30,99 kr 
Pris/kolli: 619,80 kr

Karaktär 
Bärnstensfärgad. 
Tydlig bitterhet med balan-
serad maltkropp.

Doft & smak 
Special Effects är en 
välhumlad lager med en 
oväntad talldoft och en 
behagligt bittert avslut.

Servering 
Passar till spenatsallad, 
grillad kyckling, toast 
skagen, omelett och  
getost.

Falcon Smakfull  
Bärnstenslager
Sverige, 0,5 % 
Storlek: 330 ml 
Back: 24 Pall: 81 
Art.nr: 11986 
Pris/burk: 8,49 kr 
Pris/kolli: 203,76 kr

Karaktär 
Gyllengul färg. 
Mycket lätt smak.

Doft & smak 
Blommig arom i doften.  
Fyllig karaktär med uppfris-
kande, balanserande beska.

Servering 
Passar till smakrik mat med 
fylliga eller rostade smaker 
från grytor och köttfärssås till 
grillat och stekt. Även gott till 
chilihetta.

Carlsberg Alcohol 
Free Organic
Danmark, 0,5 % 
Storlek: 330 ml 
Back: 24 Pall: 81 
Art.nr: 18427 
Pris/burk: 9,29 kr 
Pris/kolli: 222,96 kr

Karaktär 
Mycket ljus färg. 
Medellätt smak.

Doft & smak 
Doft av bröd, halm och 
honung. Frisk smak med 
ren avslutning och stram 
bitterhet.

Servering 
Den balanserade karaktä-
ren gör att den passar till 
mat med många smaker 
eller extra sälta, som pizza 
och hamburgare. God 
sällskapsdryck.

Erdinger Weissbier 
Alkoholfrei
Tyskland, 0,4 % 
Storlek: 330 ml 
Back: 12 Pall: 95 
Art.nr: 22263 
Pris/flaska: 11,49 kr 
Pris/kolli: 137,88 kr

Karaktär 
Ljus färg. 
Medellätt smak.

Doft & smak 
Frisk smak med liten 
beska. Viss sötma i  
eftersmaken.

Servering 
Passar perfekt till tyska 
rätter som surkål, mustig 
korv och salt pretzel. Även 
god till det asiatiska köket.

Eriksberg  
Hovmästarlager
Sverige, 0,5 % 
Storlek: 330 ml 
Back: 24 Pall: 45 
Art.nr: 12824 
Pris/burk: 10,49 kr 
Pris/kolli: 251,76 kr

Karaktär 
Rostad mellanmörk färg. 
Fyllig smak.

Doft & smak 
Friska humletoner med doft 
och smak av citrus och tro-
pisk frukt. Viss blommighet.

Servering 
Passar till klassiska 
husmansrätter som pytt i 
panna, råbiff eller isterband 
med dillstuvad potatis.

Falcon 0,0  
En God Lager
Sverige, 0,0 % 
Storlek: 330 ml 
Back: 24 Pall: 45 
Art.nr: 22433 
Pris/burk: 9,19 kr 
Pris/kolli: 220,56 kr

Karaktär 
Gyllengul färg.  
Maltig smak.

Doft & smak 
En gyllengul alkoholfri ljus 
lager med maltig smak 
och avslutande balanserad 
beska.

Servering 
Passar till lättare rätter  
som matig sallad, fisk  
och kyckling.

Carlsberg Alcohol 
Free Organic
Sverige, 0,5 % 
Storlek: 330 ml 
Back: 24 Pall: 45 
Art.nr: 15927 
Pris/flaska: 9,79 kr 
Pris/kolli: 234,96 kr

Karaktär 
Mycket ljus färg. 
Medellätt smak.

Doft & smak 
Doft av bröd, halm och 
honung. Frisk smak med 
ren avslutning och stram 
bitterhet

Servering 
Den balanserade karaktä-
ren gör att den passar till 
mat med många smaker 
eller extra sälta, som  
pizza och hamburgare.  
God sällskapsdryck.

Carlsberg  
Alcohol Free DM
Sverige, 0,5 % 
Storlek: 20 L 
Art.nr: 21240 
Pris/liter: 25,49 kr 
Pris/kolli: 509,80 kr

Karaktär

Mycket ljus färg. 
Medellätt smak.

Doft & smak 
Doft av bröd, halm och 
honung. Frisk smak med 
ren avslutning och stram 
bitterhet.

Servering 
Den balanserade karaktä-
ren gör att den passar till 
mat med många smaker 
eller extra sälta, som 
pizza och hamburgare. 
God sällskapsdryck.

Staropramen 
Non Alco
Tjeckien, 0,5 % 
Storlek: 330 ml 
Back: 24 Pall: 54 
Art.nr: 22880 
Pris/flaska: 11,49 kr 
Pris/kolli: 275,76 kr

Karaktär 
Ljus färg. 
Medelfyllig smak.

Doft & smak 
Doft av brynt smör och sommar- 
blommor. Fruktig smak med 
långvarig friskhet och beska.

Servering 
Friskheten och beskan gör att 
ölen passar till allt det söta, salta 
och feta i den svenska husmans-
kosten. Eller som sällskapsdryck.

1664 Blanc  
Sans Alcool
Frankrike, 0,5 % 
Storlek: 250 ml 
Back: 24 Pall: 60 
Art.nr: 17742 
Pris/flaska: 10,49 kr  
Pris/kolli: 251,76 kr

Karaktär 
Mycket ljus färg. 
Mycket lätt smak.

Doft & smak 
Doft av citrus, exotisk frukt 
och persika. Intensiv citruss-
mak med mjuk bitterhet.

Servering 
Passar till det mesta från 
det asiatiska och franska 
köket. Perfekt till lätta rätter 
med ingefära, citrongräs, 
chili – och som den är.

Somersby Pear 
0,0%
Alkoholhalt: 0,0 %  
Storlek: 330 ml 
Back: 24 Pall: 45 
Art.nr: 20130 
Pris/flaska: 10,69 kr 
Pris/kolli: 256,56 kr

Doft & smak 
Fruktig karaktär med 
doft och smak av söta 
päron, melon och va-
nilj. Helt utan alkohol.

Servering 
Servera väl kyld till 
plockmat eller snacks.

Somersby  
Sparkling Rosé 
0,0%
Alkoholhalt: 0,0 %  
Storlek: 330 ml 
Back: 24 Pall: 45 
Art.nr: 20108 
Pris/flaska: 11,49 kr 
Pris/kolli: 275,76 kr

Doft & smak 
Rosékaraktär med 
fyllig smak av syrliga 
röda krusbär.

Servering 
Servera i vinglas fyllt 
med is. Perfekt som 
fördrink eller till lite 
kryddigare maträtter.

Somersby Apple 
0,0%
Alkoholhalt: 0,0 %  
Storlek: 330 ml 
Back: 24 Pall: 45 
Art.nr: 20246 
Pris/flaska: 10,69 kr 
Pris/kolli: 256,56 kr

Doft & smak 
Söt och fruktig doft 
och smak av äpple. 
Alkoholfri. 

Servering 
Passar till fördrinken 
eller till maten. Servera 
med lite is för maximal 
smakupplevelse.

Somersby  
Sparkling Secco 
0,0%
Alkoholhalt: 0,0 %  
Storlek: 330 ml 
Back: 24 Pall: 45 
Art.nr: 20038 
Pris/flaska: 11,49 kr 
Pris/kolli: 275,76 kr

Doft & smak 
Elegant karaktär av 
äpple och gröna dru-
vor med balanserad 
syrlighet.

Servering 
Servera i vinglas utan 
is som apertif eller till 
skaldjur, ljust kött eller 
ost- och charkbricka.

Backyard Brew  
Apple Cart
Sverige, 0,0 %  
Storlek: 330 ml 
Back: 24 Pall: 50 
Art.nr: 16238 
Pris/flaska: 11,49 kr 
Pris/kolli: 275,76 kr

Karaktär 
Mycket ljus färg. 
Mycket lätt smak.

Doft & smak 
Torr äppelcider med fyllig, 
kryddig och mogen äppel- 
smak. Toner av humle,  
tallbarr, kardemumma  
och honung.

Servering 
Passar bra före maten eller 
till rätter av ljust kött som 
fågel och fläsk.

Xide Kiwi  
Cucumber
Alkoholhalt: 0,0 % 
Storlek: 275 ml 
Back: 24 Pall: 45 
Art.nr: 18765 
Pris/flaska: 9,89 kr 
Pris/kolli: 237,36 kr

Doft & smak 
En uppfriskande RTD 
med fräscha toner av 
både gurka och kiwi.

Servering 
Ett perfekt alkoholfritt 
alternativ som dricks  
bäst precis som den är.

Smakfullt utbud – en för varje maträtt.
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