
1  

 



2  

 

Om Sabron AB 
 

Vi är en oberoende öl-importör med säte i Lund som säljer direkt till re-

stauranger och pubar i Skåne. Vårt nuvarande sortiment är fokuserat 

på brittisk öl då vi tycker utbudet av klassisk brittisk öl är väldigt be-

gränsat i Sverige. Så vill ni bredda ert sortiment med just engelsk öl så 

är detta ett utmärkt tillfälle. 

 

I dagsläget har vi 2 engelska hantverksbryggerier i vår portfölj: 

Sadler’s Ale brygger ale och lager i både klassisk och modern 

tappning. Mer info på https://www.sadlersales.co.uk/  

Anarchy Brew Co brygger modern öl av hög klass. Prisad av World 

Beer award flertalet gånger. Mer info på  

http://anarchybrewco.com/  

Box Social Brewing är ett ungt bryggeri med spännande moderna 

brygder.  Mer info på http://www.boxsocial.pub/  

  

På följande sidor kan ni läsa om våra öl och det finns också en prislista.  

Om ni finner våra öl intressanta så hör gärna av er så hjälper vi er 

gärna med vad som kan passa in hos er. 

 

På sista sidan finner ni kontaktuppgifter. 

 

Vårt utbud på flaska finns också i Menigos sortiment inom deras region 

sydsverige. Artikelnummer finns på sid. 6. 

 

Vi jobbar ständigt med att hitta ny öl i England och andra länder som 

passar in i vårt sortiment. Titta gärna förbi vår hemsida, www.sabron.se, 

vår facebook-sida, www.facebook.com/sabron.se, eller vårt instag-

https://www.sadlersales.co.uk/
http://anarchybrewco.com/
http://www.boxsocial.pub/
http://www.sabron.se/
http://www.facebook.com/sabron.se
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Ölsortiment 

Key Kegs: 

Flat Out    New England IPA  4,5% 
Made with vermont yeast, this IPA boasts notes of bitter 

orange, a touch of lime, and has an earthy, hoppy fin-

ish.  
 

BLONDE STAR   Blonde beer    4,1% 
Crisp and fresh, Blonde Star is light in body but certainly 

not in flavour. Brim full of lemon, grapefruit, and passion 

fruit. Refreshing and satisfying, bready, with a bright fin-

ish. This was our first beer and it's still one of our most well 

loved and best selling. 
 

Key Keg-sortimentet hos bryggeriet varierar men 

ovan är standard. Fråga gärna oss om nuvarande 

sortiment. 
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Worcester Sorcerer     Bitter  4,1% 

Färg: Gyllene    

Smak: En gyllene best bitter. Bryggd på engelsk 

humle. Inget Hokus Pokus bara en god öl. 

 

 

 

 

Hop Bomb     IPA   4,6% 

Färg: Ljus 

Smak: En IPA bryggd med Citra och Amarillo 

humle. 

 

 

 

 

Red IPA     Red IPA  5,0%  
Färg: Mörk röd 

Smak: Citrus, Passionsfrukt och mangos blandas 

med en tydlig sötma från den rostade malten 

 
 

Mud City Stout    Stout  6,0% 

Färg: Brun 

Smak: En stout bryggd med kakao, vaniljstång, 

havre och vete tillsammans med mörkrostad 

malt. 

 
Peaky Blinder    Pale   4,3% 

Färg: Gyllene 

Smak: En ljus och uppfriskande pale ale bryggd  

på Engelsk humle och korn. En lätt fruktig beska 

leder fram till en upplyftande avslutning av hum-

lig citrus.  

 
Peaky Blinder    Black IPA  4,4% 

Färg: Svart 

Smak: En svart IPA bryggd med 5 olika sorters 

malt och 5 olika sorters humle. En mörk öl men 

ändå uppfriskande med tydlig beska. 

Flaskor: 
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Peaky Blinder    Craft Lager  4,1% 

Färg: Gyllene 

Smak: En uppfriskande ljus lager som balanserar 

den runda beskan från brittisk humle med tall 

och citrus-smaken från humlen American Ca-

scade.  

Flaskor: 

Key Kegs: 

Key Keg-sortimentet hos oss varierar men ovan är 

standard. Fråga gärna oss om nuvarande 

sortiment. 

Mud City Stout    Stout 6,0% 

Färg: Brun 

Smak: En stout bryggd med kakao, vaniljstång, 

havre och vete tillsammans med mörkrostad 

malt. 
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Key Kegs: 

Vi håller för närvarande inget fast lager. Fråga 

gärna oss om nuvarande key keg-sortiment. 
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Prislista 

 
Sadler's (på flaska) 
Öl    Alk.%  Vol(l) Pris/flaska Kollistorlek Artikelnr.  

           Menigo 

Worcester Sorcerer  4,10%  0,5  19,60 kr 8 flaskor 725398  

Peaky Blinder Lager 4,10%  0,33  17,60 kr 12 flaskor  

Peaky Blinder Black IPA 4,40%  0,5  21,20 kr 8 flaskor 725391 

Peaky Blinder Pale Ale 4,30%  0,5 21,20 kr 8 flaskor 725395 

Red IPA    5,00%  0,5  21,60 kr 8 flaskor 725394 

Hop Bomb    4,60%  0,5  21,60 kr 8 flaskor 725387 

Mud City Stout   6,00%  0,5  23,20 kr 8 flaskor 725388 

 

Sadler’s (på 30 liter key-keg) 
Öl    Alk.%  Pris/fat       

Mud City Stout   6,00%  1320 kr    
 

Anarchy Brew Co. (på 30 liter key-keg) 
Öl    Alk.%  Pris/fat 
Flat Out   4,50  1400 kr  
Blond Star   4,10  1320 kr 
 

Box Social Brewing (på 30 liter key-keg) 
Öl    Alk.%  Pris/fat 
 
 
OBS. Alla priser är exklusive moms och frakt 

Vid beställning via Menigo gäller deras prislista. 
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Kontaktuppgifter 

 
Ni kan hitta oss webben på www.sabron.se på facebook, www.facebook.com/

sabron.se/ för nyheter och uppdateringar av vårt sortiment. Vi finns även på In-

stagram på Sabron_AB. 

  

Email: sabron@sabron.se  

 

Sabron AB's ölentusiaster: 

 

Hans Sabel:     Martin Lundqvist:  Alexander Moser Uppström: 

hans@sabron.se     martin@sabron.se   alexander@sabron.se 

Tel: 070-2225767     Tel: 070-3077303   Tel: 072-3586556 


