Utställarförteckning (uppdateras efter hand)
Auld Rare Whisky

ARW (Auld Rare Whisky) ger ut mindre utgåvor av exklusiv whisky som är noggrant
utvalda från bl. a äldre och nerlagda skotska destillerier.
Whiskyn buteljeras på designade apoteksflaskor vilket sammanför den Skotska whiskyn
med en stilren glasflaska.
Varje år släpper vi årets utgåva av glöggen Lutendrank, en starkvinsbaserad glögg med
smak av svenska lingon.
Anmäl dig och prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad och var först att
erhålla nyheter om whisky, rom, brandy, glögg mm.
ARW buteljerar även utvald whisky från övriga världen förutom Skottland, som fylls i
tilltalande formblåst apoteksflaska och rymmer 50 cl.
Dessutom finner ni en mindre flaska av samma design i våra 3-pack med en volym på 10
cl. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.
www.auldrarewhisky.se

Box Destilleri AB
Box destilleri från norrländska Ådalen är på god väg att erövra whiskyvärlden. Buteljeringarna får
strålande recensioner och möter en allt större efterfrågan i land efter land. Just nu pågår en
mångmiljonsatsning som tredubblar kapaciteten vid destilleriet och efter sommaren har nya
pannor och sju nya jäskar installerats. På Malmömässan har du möjlighet att prova de senaste
buteljeringarna och dessutom gå på spännande provningar med några av Sveriges mest anlitade
provledare. Du kommer också att ha möjlighet att bli ägare till ett ovanligt spännande fat. Box
erbjuder Ankare, 40 liter, som tidigare har använts på ett av Islays sydkusts spännande destillerier.

www.boxwhisky.se

Braunstein Whisky
DRÖMMEN om dansk Single Malt whisky.
Whisky och flugfiske är som två droppar vatten. Du andas lite djupare och ser rakt in i själen. Både
när du fyller munnen med en god whisky - och när du ser dagen gry med ett metspö i handen. Nu
kan du skapa din egen whiskyupplevelse med oss, du väljer själv recept och fattyp.
Köp ditt eget fat med Dansk singelmalt whisky!
www.braunstein.dk

Brygg 3:an
Tre stycken killar som bryggt öl varför sej sammanstrålar, en elektriker, en rörläggare samt en
kyltekniker. Konceptet är ganska givet, varför inte gå ihop och brygga, bygga bryggverk
tillsammans? Sagt och gjort. Efter ett par års byggande och bryggande var det dags att ta steget
fullt ut och starta ett bryggeri. Namnet sa sig själv. I december 2015 blev bryggeriet verklighet och
den första Brygg3an ölen kunde levereras.
0701 – 44 60 80

BryggNisse
Välkomna till BryggNisse bryggbutik!
BryggNisse AB i Halmstad startades 2016 av Vladde, en hängiven ölälskare och hembryggare.
Företagets verksamhet är just nu beläget i familjens garage, där kunder kan handla och känna på

de varor vi har på lager. Givetvis kan vi även hjälpa till om ni har frågor och funderingar angående
bryggning. Vi träffas på Wapnö!
www.bryggnisse.se

Charlis Brygghus
Vi gör öl för alla, med alla och tillsammans med alla.
Syftet med bryggeriet är att lära ut hantverket att brygga öl genom ölskolor och bryggkurser, få
lagerdrickare att dricka roligare öl, vinfolk att byta lag å bordershophandlare att stanna hemma…
Charlis finns i hela södra Sverige och vid PÅSK/JUL i hela landet.
Emil å Kasper.
www.charlis.se instagram:charlisbrygghus facebook/charlisbrygghus

Clydesdale AB
Clydesdale AB vill fortsätta att förädla den svenska whiskykulturen genom att visa hur mycket mer
spännande och varierande utbudet är av kvalitativ whisky. Hos Clydedale AB får du som
konsument, samlare eller restauratör en chans att hitta whiskysorter som många önskar att de
hade. Till Wapnö har Clydesdale med sig Whisky, rom och cognac.

www.clydesdale.se

Drams & Dreams
Välkommen till Drams & Dreams – det lilla företaget med den stora whiskyn. Man brukar säga att
det finns över 50 000 whiskysorter i världen. Det är en svår utmaning att i denna mängd hitta fram
till de unika sorterna, till de annorlunda buteljeringarna som får tiden att stanna när man provar
dem. Låt Drams & Dreams hjälpa dig. Vi erbjuder dig whiskyupplevelser utöver det vanliga,
sorterna som förklarar och fördjupar ditt whiskyintresse och som gör din whiskyhylla till något
alldeles extra. Drams & Dreams ingår i Clydesdale-familjen som i många år varit de svenska
whiskyvännernas främsta hovleverantör. Bakom Drams & Dreams står Magnus Fagerström, som är
välkänd över hela whiskyvärlden, som entusiast, samlare och whiskyexpert. Magnus stora
kontaktnät, hans djupa kunskaper och hans förmåga att spåra upp det riktigt ovanliga, det roliga
och det särskilt högklassiga, ger dig möjligheter att uppleva pärlorna som berikar ditt whiskyliv –
helt enkelt The Drams Of Your Dreams. Välkommen!

www.magnuswhisky.com

Deliovin AB
På Deliovin står vi för kvalité och brinner för vårt lilla men otroligt fina sortiment. Vi har som idé
att alltid erbjuda det ”lilla extra” och sätta dig som kund i fokus. Vårt mål är att alltid ha en historia
bakom varje företag och produkt vi arbetar med.
Till Wapnö har vi med oss Brandy, Rom, ett urval av bra Grappa, ” ost m.m.
www.deliovin.com

Halmstad Brygghus
Titta inom vår monter och växla några ord med vår bryggmästare Daniel Eriksson och ta del av vår
resa samt testa några av våra produkter. Vårt bryggeri är beläget på Slottsmöllan där vi har tillgång
till både grön el från den egna kraftstationen samt eget källvatten. Vi är övertygade om att öl kan
vara så mycket mer än bara själva innehållet, det kan inrymma en hel upplevelse! Vi erbjuder
möjligheten att besöka oss och ta del av vår vardag, samt provsmaka våra spännande brygder. Vi
vill ge er möjligheten att följa med på en resa och få inblick i varför våra öl smakar som de gör, att
ta del av historierna bakom våra öl.

Vårt bryggeri handlar om ett hantverksbryggeri i upplevelsestaden Halmstad, om en etablering av
ett bryggeri på det gamla tegelbruket Slottsmöllan i utkanten av Halmstad med utsikt över Nissan.
Kort och gott; Vi vill erbjuda dig en helhetsupplevelse som innefattar så mycket mer än bara god
öl. Varmt välkommen att träffa oss i vår monter.
Skål! Andreas och Daniel

www.halmstadbrygghus.se

Home of Drinks
Home of Drinks erbjuder tyska Pfungstädter som vårt husöl samt ett varierat antal sorter från
svenska bryggerier. Vi säljer hela Pfungstädters sortment, alla ölsorter och alkoholfria alternativ
går att beställa.
www.homeofdrinks.se

I am Coffee AB
På I'm Coffee erbjuder vi förstås kaffe som skördas från vår egna plantage, men vi har även våra
favoritbönor som vi köper in från andra högkvalitativa plantager från runt om i världen.
www.imcoffee.se

Imperiebryggeriet
Världens minsta imperium – än så länge...
Imperiebryggeriet drivs av Tomas och Patrik Andersson, far och son, och är beläget i Getinge i
Halland.Vi blandar tradition med nytänkande och brygger öl som tar ut svängarna.Men framför allt
jobbar vi med balans som främsta ledord. Våra öl gör sig allra bäst tillsammans med mat, i första
hand lite smakrikare sådan.Vare sig det är en fiskgryta, en ostbricka eller en välgjord burgare så har
vi något som passar.
www.imperiebryggeriet.se (Vi finns också på Facebook och Instagram)

Jädraöl
Uttrycket ”att vara ute och cykla med sin affärsidé” har de senaste åren fått en helt ny betydelse,
åtminstone i Eva och Lars Nordlunds värld. Tänk dig ett äkta par som sätter sig på varsin 26tummare och efter 120 meter bestämmer sig för att svänga vänster. Inte för att ta en motionstur i
Gästrikeskogarna, utan för att upptäcka världen (och på resan se om de också kan hitta något nytt
att brinna för efter att ha sålt sin tidigare verksamhet.) Sex månader senare kommer de hem igen –
efter att ha trampat sig fram i Norge, Island, Kanada och Kuba. Och med sig i packväskorna har de
en affärsidé som ska förändra både deras liv och den lilla orten Jädraås. De startar ett
mikrobryggeri! Och de skapar i samma ögonblick ett varumärke som får konsumenter att höja på
ögonbrynen och konkurrenter att sätta skummet i vrångstrupen – Jädraöl! Vad? får ett öl verkligen
heta så i lagomlandet Sverige? Jodå, det går för sig. Om man använder sig av utvalda råvaror och
brygger med omtanke och hantverksmässig känsla och resultatet blir ”ett jädra gott öl, helt
enkelt”.

www.jadraol.se

Mackmyra Whisky - Det svenska originalet sedan 1999
Mackmyra är pionjären och innovatören som startade den svenska whiskyexpeditionen. Whiskyn
skapas med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och genom klimatsmart destilleringsteknik. Att
tillverka whisky är ett uråldrigt hantverk som vi ständigt strävar efter att förfina. En stor del av vår
whisky lagras därför på fat av mindre storlek, vilket gör mognadsprocessen snabbare och mer
intensiv. Med fat gjorda av svensk ek får whiskyn en egen karaktär och prägling, helt unik för
svensk whisky.

Vi erbjuder prisbelönt whisky, spännande whiskyupplevelser och möjligheten att skapa sin egen
whisky genom ett eget personligt 30-litersfat. Välkommen till Mackmyra Whisky.

www.mackmyra.se

Mellgren´s Fine Tobacco
Hos Mellgrens hittar du noga utvalda produkter från världens främsta tobaksproducenter. Vi har
valt ut de bästa cigarrerna från de stora tillverkarna på Kuba, Dominikanska Republiken, Nicaragua
och Honduras. Lika noga har vi valt ut våra tillbehör.

www.mellgrens.se

Oceanbryggeriet
Oceanbryggeriet erbjuder sina kunder produkter av hög kvalitet.
De är stilmässigt rena och något som den stora allmänheten till den genuina öl fantasten
uppskattar. Hösten 2007 satt grundarna av Oceanbryggeriet på samma sportpub och drack god öl.
När det kom fram att vi hade en bryggare, en säljare och en ekonom i gänget växte idén fram om
att starta ett bryggeri i Göteborg. Efter en del pappersarbete köpte vi ett bryggeriverk och byggde
upp ett bryggeri i Göteborg. Vi har alltid och kommer alltid att skapa, brygga, tappa och köra ut vår
öl själva från bryggeriet. Idag finns vi i många städer och våra produkter går att beställas till alla
Systembolag i landet.
Vi har vuxit från ett litet bryggeri som gick på halvfart till en större verksamhet med
heltidsanställda och framtidplaner som innefattar att bli det givna öl alternativet i Göteborg och
att man ska kunna köpa vår öl oavsett var du än bor i Sverige.
"Oceanbryggeriet köpte år 2017 en tomt i Åby och byggde ett nytt bryggeri. Inflyttningen skedde i
maj 2017"

www.oceanbryggeriet.se

Oppigårds Bryggeri
Bryggeriet ligger i byn Ingvallsbenning , 8 km utanför Hedemora i Södra Dalarna.
Vi började brygga och sälja vårt första öl, Oppigårds Golden Ale 2004.
Under åren har vi fortsatt brygga lageröl, ale och stout samt utveckla bryggeriet.
Vårt mål är att fortsätta brygga gott och smakrikt öl. I vår monter kan ni provsmaka öl från vårt
ordinarie sortiment och nytt öl som vår ekologiska Weissbier.
Vi har en devis -Början på en tradition och det har för oss blivit något av en tradition att möta
våren på Wapnö! Välkomna till vår monter så berättar vi mer.

www.oppigards.com

Pine Ridge Brewery
Det hela började på Tallåsvägen i Falkenberg. Ölentusiaster, massvis av säckar malt och en hel del
exprimenterande. Resultatet blev Pine Ridge Brewery. Kaxigt öl med kaxig smak. Nu finns The Pine
Ridge Brewery i det nybyggda bryggeriet på Södergatan. Följ gärna med på resan.
Vi ses på Wapnö!
www.pineridgebrewery.se

Runa Vodka
”Välkommen att prova ekologiska smakupplevelser i skandinavisk design”
Runa Vodka Ab (publ) ägs av mer än 3500 mat och dryckesintresserade personer.Vill Du med bli
delägare finns ett erbjudande på mässan som passar alla!Runa tillverkar ekologiska premium
vodkor gjorda av vete eller råg samt gin i Sverige.Vi kan NU även erbjuda fatförsäljning av lagrad

vodka och gin upplev något nytt.För Dig som aldrig provat en lagrad gin finns nu möjligheten att
prova Runa Old School Yellow Gin, en smakupplevelse långt utöver det vanliga.I vår monter ges
även tillfälle att provsmaka produkter från vår samarbetspartner.
För mer information se www.runavodka.se eller Runa Vodka på Facebook.
Runa Vodka – känn det svenska arvet!

Facile & Co
Facile punsch, premiumpunsch med lägre sötma, serverad på de senaste sju årens Nobelbanketter
Noble Selected ljus rom, offertvinnare i Systembolagets förfrågan och blindtest
och lanserad i samtliga butiker den 1 juni 2016
Noble Selected mörk rom, offertvinnare i Systembolagets förfrågan och blindtest
och internationellt prisbelönt i The Rum Masters i London.
www.facile.se

Skelderwikens Brygghus
Passion har smak – och skillnaden är enorm.
Skelderwikens är ett hantverksöl, passionerat bryggt på råvaror med högsta kvalité. Vårt öl är en
revolution mot allt som är massproducerat. Det kan tyckas styvt. Men passion har smak och
skillnaden är enorm.
Vi brygger öl för att vi är genuint intresserade av riktigt gott öl. Det är därför inte konstigt att
kvalité är viktigare än kvantitet.
Vi brygger vårt öl i Skälderviken - som ligger mellan Bjärehalvön och Kullen
där saltstänkta Kattegatt möter nordvästra Skåne. Här brygger vi närproducerad hantverksöl
med fokus på hög kvalite.

www.skelderwikens.se instagram:skelderwikens www.facebook.com/skelderwikens

Suseå Choklad & deli
Suseå choklad grundades i Getinge mitt i den vackra halländska Susedalen. Genom byn ringlar
sakta Suseån som fått låna sitt namn till Suseå choklad. Idag sker tillverkningen strax utanför
Falkenberg, pralinerna görs för hand och smakerna hämtas från naturen. Fyllningen kokar vi med
kärlek, choklad av de finaste kakaobönorna och närproducerade ingredienser från bygden.
Grädden och smöret kommer från Wapnö Mejeri och vi sötar endast med halländsk honung.
Till mässan i år kommer vi ha med oss choklad, konfektyr, lakrits och chips.
Det kommer dessutom finnas möjlighet att prova vårt utbud av Tonic.
Välkomna till vår värld!
www.susea.se

Vinoch…
Vinoch.se är din italienska vinshop på nätet! Vi säljer viner från de lite mindre vingårdarna runt om
i Italien. Piero Hamrin, som är son till den kände fotbollsspelaren Kurre Hamrin, har ett stort
vinintresse och kunnande och är den som väljer ut våra viner. På vinoch.se hittar du goda och
prisvärda viner som du kan beställa på hemsidan och få levererade direkt hem till dörren. Kom och
provsmaka hos oss och hitta ditt nya favoritvin!

www.vinoch.se

Whiskytaste Sweden AB
Whiskytaste har som ambition att erbjuda de ädlaste maltdropparna från hela världen.
Vår uppgift är att förmedla det bästa som finns av goda drycker samt erbjuda våra
kunder möjlighet, att upptäcka och njuta av alla de lukter och smaker som finns i våra drycker.

Det är inte en slump att ordet whisky betyder livets vatten.
Vår affärsidé är att våra drycker ska komma från alla världsdelar och gärna vara annorlunda och
nyskapande.
Till Wapnö tar vi med oss whisky från Paul John, Hart Brothers och mycket, mycket mer.
Välkommen till vår monter och smaka vår goda whisky!

www.whiskytaste.se

Varberg Beerworks
Från de salta vindarna och iskalla vågstänken i Varberg tar Varberg Beerworks med sig sin India
Pale Ale, Papa Keno. En IPA i New England-stil med toner av mango, ananas och citrus. Med sina
7% får den ses som en försmak av sommaren.
Smak är kärlek!
www.facebook.com/varbergbeerworks

Wessigekälla i Veinge
WessingeKälla Brygghus AB grundades 2015 av Patrik Eriksson och Niklas Högberg.
Microbryggeriet är beläget i det gamla stationshuset i Veinge där Wessingekällan rinner igenom.
Veinge har en lång tradition av ölbryggning p.g.a. det erkänt fina vattnet från källan, vilket är det
vatten vi använder i vår bryggning.
På årets Wapnömässa kommer vi att förutom vårt systembolagssortiment ha ett antal nyheter
som t.ex. vår Mango IPA, Belgare XX, Imperial Stout@the devil, Weissbier Hell Vete samt vårt
session-inspirerade folkölssortiment. Totalt 9 st. tappar.
Välkommen till vår glada monter!

070-2206203

Svenskt Mathanverk
Vår grund ide är att knyta samman gamla värden med den kunskap som finns i den svenska
mattraditionen. Att vi dessutom, i så stor utsträckning som det går, använder oss av de omgivande
råvarorna i skog och mark, ser vi som en stor förmån. Vi finns representerade i små och medelstora
butiker runt om i Sverige. Dessutom ställer vi ofta ut på mässor runt om i vårt avlånga land. Vi har
egen produktion i Lillhärdal i Härjedalen. Bröd, senap, marmelader samt charkuterier från
närliggande Färila. På mässan kan du köpa plocktallrikar från vårt sortiment
www.svensktmathantverk.se

Olivhus
Världen godaste oliver!
Goda gröna oliver från Grekland, smaksatta med allt från citron till örtkryddor och chili. Ni kan ta
med och äta på vägen och servera till middagen eller fredagsmyset .Vi har också med oss vit ost.

www.olivhus.se

Competenza
Brända mandlar, olika slag av nötter, churros och skorstenskaka.

070-4003178

Wapnö Gårdsbutik
I Wapnö Gårdsbutik hittar du bl. a. Wapnö Miljökött® - ett exklusivt högmarmorerat nötkött från
gårdens frigående djur samt flera delikata ostar från gårdens ysteri.

www.wapno.se

