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Mad Giant Brewery

Johannesburg
Sydafrika

Mad Giant grundades 2014 och lever för att höja två saker till skyarna: Att
fira det som krävs för att nå sina drömmar, och att våga möta utmaningen
att uppna dem. Mad Giant applåderar de galna jättarna som står bredvid
dig. De människor som ser din inre jätte och lyfter ett glas för din framgång
och ler med dig, genom alla framgångar och motgångar.
Mad Giant manifestet består av att:
– Resa sig över utmaningar.
– Fokusera på vad du tror på.
– Använda ditt inre öga för att samla mod att göra vad du måste göra, vad
du tror behöver göras, och ingenting annat.
– Värna om den sak som får dig att le på slutet av dagen.
– Så att folk kommer att heja på dig, jubla med dig, och skratta tillsammans
när du växer till jätten du alltid viljat vara.

www.hormiga.se

i n fo @ h o rm i g a . s e
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Urban Legend
Djärv och fruktig laddad med smak av guava, papaya
och mango för dem som gillar det laddat och högt.
Silvermedaljvinnare – South Africa National Beer
Trophy 2018
MALTER: 4
HUMLESORTER: 5
BITTERHET: MEDIUM – HÖG (IBU 45)
KOLSYRNING: UPPFRISKANDE – HÖG

IPA

Typ

5,5%

Alkoholhalt

340 ml

Volym

Sydafrika

Land

Killer Hop

Electric Light

Explosivt och välsmakande med fyra typer
av aromatiskt humle och en nypa malt. En
uppfriskande skur av tropiska frukter.

Klassisk och cool. Tänk nybakat hembakat bröd
med en blandning av blommor, kryddnejlika,
citrus och fruktiga aromer.

Bästa Pale Ale och övergripande Grand
Champion – African Beer Awards 2018

MALTER: 4 (40% VETEMALT)
HUMLESORTER: 3
BITTERHET: MYCKET LÅG (IBU 13)
KOLSYRNING: HÖG

MALTER: 4.
HUMLESORTER: 4
BITTERHET: MEDIUM (IBU 34)
KOLSYRNING: LIVLIGT (MEDIUM

Pale Ale

Typ

5%

Alkoholhalt

340 ml

Volym
Land

Sydafrika

Typ

Weissbier
4,5%

Alkoholhalt

340 ml

Volym
Land

Sydafrika

Lager

The Guzzler

Tänk er kex, honung, karamell och kola,
avslutat med ädla blommiga och mjuka kryddiga
humlearomer.

Luktar nyklippt gräsmatta sprejad med citron. Smak
av skarpt uppfriskande bitterhet balanserad med
den söta pilsnermalten.

MALTER: 2
HUMLESORTER: 2
BITTERHET: LÅG (IBU 14)
KOLSYRNING: FRÄSCH

HUMLESORTER: 4
BITTERHET: MEDIUM (IBU 26)
KOLSYRNING: UPPFRISKANDE (HÖG)

Typ

Lager

Typ

Alkoholhalt

4,2%

Alkoholhalt

Volym
Land

www.hormiga.se

340 ml
Sydafrika

Volym
Land

Pilsner
4,8%
340 ml
Sydafrika
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