DOSSIER DE PRODUCTES

Cerveseria Matoll
Les Cerveses

-Matoll Blat- American wheat
-Matoll Rossa- Pale Ale
-Matoll Saüc- Flower Ale
-Matoll Torrada- Brown Ale
-Matoll Roja- Red Ale
-La Terrasseta- Indian Pale Ale

Cerveseria Matoll
Matoll Blat

Estil- Kölsch. Maltes- pilsen, 30% blat ,flocs de blat.
Llúpols- tettnager, saaz, h.mittelfruh

Nota de tast - Color palla pàl·lid. Aromes de maltes i pa fresc amb lleus notes
florals i de pell de llima. Entrada fresca i amb una suau dolçor. Cos lleuger i
carbonatació moderada. Textura densa. Traços d’escorça de pa. Amargor
lleuger i astringència suau. Una cervesa de glop fàcil i sabor net!

ABV- 4.5% IBU- 16

Cerveseria Matoll
Matoll Rossa

Estil- Pale Ale. Maltes- Pale, pils, carablond
Llúpols- Nugget, Willamette, mount hood

Nota de tast - Color daurat, net i nítid. Aromes afruitats,notes herbàcies i
subtils tocs de broixeria. Entrada de malta dolça, amb notes de préssec i
lleugera amargor. Cos lleuger/mitjà i carbonatació moderada/alta. Els lleugers
sabors afruitats de fruits de pinyol, donen pas a una agradable astringència de
herba fresca. Fruita madura i un toc dolç en el retrogust
.
ABV- 5.5% IBU- 26

Cerveseria Matoll
Matoll Torrada

Estil- Brown Ale. Maltes- Pale, amber, blat, chocolat.
Llúpols- Ek golding, N.Brewer, St. Golding

Nota de tast - Color torrat fosc. Aromàticament té molt caràcter, amb una
intensitat mitja-alta. Notes afruitades i florals, seguides d’una explosió de notes
de cafè, cacau i sucre cremat. La gran presencia en boca de cereals i de notes
de torrat, queda combinat amb la voluminositat i frescor de la cervesa. Records
del cafè apareixen amb elegància al final de boca, aconseguint que cada glop
sigui llarg i amable.
.
ABV- 7% IBU- 40

Cerveseria Matoll
Matoll Saüc

Estil- Flower ale Maltes- Pale, blat, crystal
Llúpols- Columbus, centennial, Amarillo, citra. A més de saüc.

Nota de tast- Color caoba. Aroma dolç i de flor blanca procedent del saüc, que
deixa pas a notes cítriques i de fruita tropical. Cos mitjà i carbonatació mitjaalta. Lleu astringència que combina amb la dolçor. Una cervesa diferent que no
et deixarà indiferent!

ABV- 5.8% IBU- 19

Cerveseria Matoll
Matoll Roja

Estil- Irish Red. Maltes- Pale, crystal, amber, carapils, chocolat.
Llúpols- Fuggle y ek golding

Nota de tast - Color rogenc. Intensitat aromàtica mitja-alta. Destaca els aromes
afruitats de la malta i lleugerament del llúpol, combinats amb tocs dolços, i
lleugers records a toffee i espècies. L’entada en boca és golosa i equilibrada,
amb presència d’un toc amarg al final de boca.
El resultat és una cervesa fresca i lleugera, on gaudir del sabor autèntic d’una
cervesa natural.

ABV- 6.2% IBU- 20

Cerveseria Matoll
La Terrasseta

Estil- Indian Pale Ale (IPA). Maltes- Bohemian pils, munich i carapils.
Llúpols- saaz, magnum, mosaic, chinook i sorachi ace

Nota de tast - - Color daurat. Intensitat aromàtica alta. Destaca els aromes
afruitats de llúpol i lleugerament de malta. Un cop en boca, el pa, la forneria i
mel acompanyen fruites com el mango, la mandarina, la llima i una mica de
raïm , que surten amb molta força, combinat amb un toc balsàmic, una
amargor seca, herbàcia i moderadament alta, però equilibrada. Cos i gasificació
mitjana.
Una IPA diferent, afruitada i golosa.
.

ABV- 6% IBU- 65

