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Theakston Brewing Company

Masham, Yorkshire
Storbritannien

T & R Theakston Ltd är ett oberoende familjebryggföretag grundat
1827, beläget i Yorkshire Dales marknadsstad Masham, North
Yorkshire. Företaget styrs och drivs av ättlingarna till grundaren
Robert Theakston. Theakston är ett av Storbritanniens äldsta
etablerade familjebryggföretag.
Företaget är medlem i British Beer and Pub Association,
Storbritanniens oberoende familjebryggare och en supporter till
regeringens Drinkware- kampanj, CAMRA och Pub är navet.
Företaget är känt som bryggeri innovatörer; det bryggs ett brett
sortiment av moderna hantverk, cask och bryggeri konditionerat
dricka öl och flaska ales för Storbritannien inhemska och flera
utomeuropeiska marknader.
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Theakston Old
Peculier

FAT
FINNS

En av världens legendariska öl smidig, stark och mild. Ölen som
gjorde Masham berömd - rik, mörk
och smidig provsmakning, med en
egen karaktär. Bryggd med hjälp
av traditionella Fuggle humle,
är Old Peculier vår mest kända
öl med en stor och entusiastisk
följarbas över hela Storbritannien
och runt om i världen.

Med en potent blandning av
Summit, El Dorado och Cascade
Humle ger detta en rejäl zing
med kryddig citrus, sötorange och
stenfrukt. Generösa smakbitar
av Lager och München malt ger
balans och ett strågrått utseende,
allt för att skapa den ultimata
törstsläckaren. Idealiska sidorätter:
- kryddig mat, thailändsk / indisk
curry.
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Theakston
Pale Ale

Alkoholhalt

Alkoholhalt

500 ml

Volym

Typ

Typ

5,6%

Alkoholhalt

Land

En klassisk fyllig ale bryggd
i Masham. En förstklassig öl,
rubinfärgad med en rik smak
och full kropp. Balansen mellan
bitterhet och fruktighet från
Bramling Cross och Fuggle humle
som används ger XB dess distinkt
komplexa arom, vilket gör den till
ölen att njuta av.

Strong Ale

Typ

Theakston XB

Pale Ale
4,5%
500 ml
Storbrittannien
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Pale Ale
4,5%
500 ml
Storbrittannien

i n fo @ h o rm i g a . s e

EST. 2017

Leveransvillkor
1. Ordinarie leveransvillkor (avgiftsfritt)
· 10 fullgodskolli eller fler per leveranstillfälle,
alternativt ett ordervärde om minst 4500 kr.
· Ordertagning 2 arbetsdagar före överenskommen
leveransdag. Leverans sker enligt överenskommen
leveransdag utan särskild tidspassning under
leveransdagen.
· Leveransväg till/från kund anvisad uppställningsplats
får maximalt innehålla 5 trappsteg.

2. Särskilda leveransvillkor (f.n. 300 kr/st)
Önskemål om särskilda leveransvillkor, dvs. extra
service utöver ovanstående leveransvillkor, måste
godkännas av Hormiga.
Exempel på särskilda leveransvillkor:
1. Leverans vid förutbestämd tidpunkt under
leveransdagen.
2. Särskild returtagning utan ny leverans.
3. Leverans och returtagning på annan dag än
överenskommen leveransdag.
4. Sen inkommen order.
5. Order mindre än 10 kolli per leveranstillfälle.

3. Reklamationsvillkor
Kvalitets- och kvantitetsfel i vara ska anmälas till
Hormiga inom 2 dagar från leverans.
Fel som inte rimligtvis kan uppdagas vid leverans, ska
anmälas så snart felet upptäckts eller borde upptäckas.

Kontakt
M&A Hormiga AB
Postadress:
Flyinge 1561
247 92 S Sandby
Sverige
info@hormiga.se
www.hormiga.se
Mailorder:
info@hormiga.se
M&A Hormiga AB reserverar sig för eventuella
tryckfel. Med reservation för att årgångar på
viner kan variera vid leverans mot bilderna i
denna katalog.

