
Tsingtao Brewery omistaa 69 panimoa ympäri Kiinaa ja olutta viedään yli 90 maahan. 

Tsingtao tuottaa oluensa huolellisesti valituista raaka-aineista. Erittäin laaja tuotevalikoima 

sisältää erityylisiä oluita premium lagerista vahvempaan stoutiin. 

Premium Lager saapui Suomeen jo 1980-luvulla, ja se on Suomen myydyin Tsingtao-olut. 

Tsingtao on Kiinan suurin olutpanimo, 

joka on tuottanut olutta yli 100 vuotta. 



940634 TSINGTAO PILSNER BEER
33 cl  2,73 €

Oluessa on runsaasti humalan makua, 

raikkautta ja pehmeää luonnetta.
Tuoksuvat aromit tulevat kauniisti esille. 
Sopii grilliruoan, aasialaisen keittiön ja 

kevyiden alkupalojen kanssa.

915104 TSINGTAO WHEAT BEER
33 cl  2,81 €

Suodattamaton pintahiivaolut, jossa on ainutlaatuisia 

herkkiä kukka-aromeita sekä vehnän ja hiivan tuomaa 
monimuotoisuutta. Sopii täydellisesti aasialaisten 
ruokien ja kevyiden alkupalojen kanssa.

SOMETIMES A BEER IS JUST A BEER. THIS ISN’T ONE OF THOSE TIMES. 

913236 TSINGTAO PREMIUM LAGER
64 cl  4,49 €

Kullankeltainen pohjahiivaolut houkuttelee 
raikkaudellaan. Tuoksussa on maltaista makeutta, 
hivenen ruohoista humalaa sekä sitruksen kirpeyttä. 

Maltaisuus on piilottelevaa ja hedelmäistä, 
suutuntuma on varsin kevyt. Sopii erinomaisesti 
janojuomaksi sekä mausteisten ruokien kumppaniksi.



Kiinan viinihistoria ulottuu yli 4600 vuoden taakse.
Changyu Group on tuottanut viinejä yli 125 vuoden 

ajan, ja se on Kiinan merkittävin viiniyhtiö. Yrityksellä 
on kahdeksan viinitilaa eri puolilla Kiinaa.

Château Changyu Moser XV avattiin Ningxian
maakunnan pääkaupunkiin Yinchyaniin 2013. 

Viinit poikkeavat täysin aiemmista Suomen 
markkinoilla olleista Château Changyu -viineistä.

Lenz M. Moser V on Château Changyu

Moser XV -viinitalon johtaja.

Hän edustaa kuuluisan itävaltalaisen 

Moser-viininvalmistajasuvun 
viidettätoista sukupolvea, ja tuo 
eurooppalaista näkemystä moderniin 

kiinalaiseen viinituotantoon.

Moser XV on yksi ensimmäisistä kiina-
laisia valkoviinejä tuottavista taloista.

Uusia kiinalaisia laatuviinejä 

Alkon valikoimassa!

Kiinalainen maaperä ja ilmasto, mutta 

eurooppalaiset köynnökset, rypäleet, 
valmistustapa ja viinintekijä.



909974 MOSER XV HELAN MOUNTAIN  
Riesling Italian  75 cl  16,81 €

Luonteikas, tasapainoinen ja monikäyttöinen valkoviini. 

Maun sitruunan sävyt sopivat lähes kaikkien ruokien 
kanssa, jopa hyvin mausteisten aasialaisten ruokien 
seuraksi. Suosittu myös seurustelujuomana ja 

illanistujaisissa.

927046 MOSER XV HELAN MOUNTAIN 
Cabernet Merlot 75 cl  16,81 €

Raikas ja moderni roseeviini. Herkullisen kukkainen 

tuoksu. Erittäin monipuolinen viini, joka sopii monen-
laisiin tilaisuuksiin ja lähes kaikkien ruokien seuraksi.

943975 MOSER XV HELAN MOUNTAIN 
Cabernet Sauvignon Blanc de Noir 75 cl  18,79 €

Valkoinen Cabernet on erikoisuus Kiinan ja koko maailman 

mittakaavassa. Trooppisten hedelmien, persikoiden ja kukkien 
vivahteita. Sopii hyvin aperitiiviksi tai viilennettynä seurusteluun. 
Se on hyvä vaihtoehto buffetpöytään ja salaattien kumppaniksi.

927573 MOSER XV HELAN MOUNTAIN 
Cabernet Sauvignon 75 cl  16,81 €

Tuoksussa on herkullisia suklaan, vaniljan, mausteiden 

ja mustan teen aromeja. Täyteläinen, pyöreä ja pehmeä 
maku. Punaviini sopii italialaisen keittiön ja erilaisten 
liharuokien kanssa.


