BERI ARTIZANALE DE TIP ALE,
DE INSPIRAȚIE BELGIANĂ

PREMII CÂȘTIGATE LA COMPETIȚII INTERNAȚIONALE

PRODUSE CU DRAG ÎN BUCUREȘTI

European Beer Challenge – London – 2019

Meininger’s International Craft Beer Award 2019
Oriel Quadrupel Belize Rum BA – Gold Medal Award

Oriel Quadrupel Mezcal BA – Gold Medal Award
Barcelona Beer Challenge – 2020

Oriel Beer este o fabrică independentă, deschisă în Decembrie 2017, situată în
zona Policolor Pallady. Fabrica este în întregime operată de cei doi fondatori, Ioana
Coca și Laurențiu Mândrilă, doi tineri pasionați și creativi. Cu o experiență de cinci
ani în testarea rețetelor la nivel de amatori, cei doi au început să creeze rețete

Oriel Winter 2019 – Gold Medal Award
Frankfurt International Trophy – 2020
Oriel Quadrupel Auchentoshan BA – Grand Gold Medal Award

originale, inspirate de la berile de mănăstire din Belgia și berăriile consacrate din

USA Beer Ratings – 2022

SUA, care folosesc tehnica maturării îndelungate a berilor în butoaie de stejar.

Oriel Rye Quadrupel Bourbon BA – Silver Medal Award

Berile Oriel sunt beri ALE, de fermentație superioară, care urmează un proces
tradițional și îndelungat de producție (fermentație primară, secundară, maturare în
tanc inox sau butoaie de lemn, refermentare și maturare în sticlă). Perioada minimă

USA Beer Ratings – 2022

Beraria

Oriel Cuvée Lisa – Silver Medal Award

de la producție până la produsul finit durează de la minim trei luni, pentru berile
blonde clasice, până la un an jumătate, pentru berile învechite în butoaie de lemn.
Toate berile sunt nefiltrate, nepasteurizate și carbonatate natural (prezența
dioxidului de carbon se datorează consumului zaharurilor naturale de către drojdie).

Berile

Berarii
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SOSURI ȘI CE MAI TREBUIE
PRODUSE CU DRAG ÎN JILAVA
Chef SOSIN, brand-ul iubitor de pisici și producător local de sosuri craft a început în iulie 2018, în bucătăria de acasă cu trei tipuri de muștar: unul dulce, o idee picant, unul cu hrean și unul cu chili
și condiment indiene. S-au păstrat glumele, rețetele fără compromisuri și aromele intense iar în februarie 2020 toată activitatea s-a mutat în laboratorul din Jilava. Portofoliul a crescut la 8 sosuri,
două cupaje private label și o gama de sosuri iuți premium „ultra” craft, maturate în butoaie de lemn.
#IaCuSos

Portofoliul

Chef-ul
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GIFT PACK V1 - 5 produse - preț pachet - 59 lei/buc + TVA
1 x ORIEL BLOND GRAPEFRUIT 330 ml - 6.5% - bere blondă, extrem de răcoritoare, cu o spumă catifelată, fructată,
aromatizată cu grapefruit. O culoare plăcută, aurie, însoțește un parfum complex de flori și o spumă densă. Note plăcute
de malț și pâine coaptă se îmbină armonios cu note de citrice, iar hameiul completează echilibrul, dând un gust ușor
amărui.
1 x ORIEL QUADRUPEL 330 ml - 9.5% - bere brună, brasată din șapte tipuri de malțuri de orz, diferite, fementată și
maturată în sticlă o perioadă îndelungată, cu un buchet intens de fructe uscate și un gust intens de ciocolată, stafide,
prune uscate și caramel, cu un post gust plin și cremos.
1 x MACHO TEARS MUSTAR 150 gr - Muștar cu chili, iute şi condimentat.
Crește temperatura dar rămâne echilibrat și generos cu celelalte gusturi. Întinde-l pe fripturi sau pe sandvișuri
îndrăznețe, asortează-l la salate și experimentează cu baițurile.
Ingrediente: apă, semințe de muștar galben şi brun, miere polifloră, oțet din vin roșu, fulgi chili, sare, turmeric, cuișoare,
scorțișoară, cardamom verde şi negru, piper roșu.
1 x SISTER SAU BROTHER CLEMENT 200 gr - Cremă de Clementine - Aveți un minut să vorbim despre doamna
noastră, Crema de Clementine? O textură finesse, un dulce cu o adiere de amărui, din clementine proaspete, o cremă cu
o aromă de neuitat ce se poate întinde pe orice vă place, la desert, la prânz sau la micul dejun. Sută la sută clementine
proaspete, netratate. Ingrediente: clementine netratate, zahăr, suc de lămâie, sare
1 x BISCUIȚI CU CHORIZO CASA DEL PAN 100 gr - Delicii din făină, paprika, fenicul, unt, chorizo
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GIFT PACK V2 - 6 produse - preț pachet - 93.5 lei/buc + TVA
1 x ORIEL SAISON BLOOD ORANGE 330 ml - 6.2% - bere blondă, extrem de răcoritoare, fructată, aromatizată cu
portocale roșii. Un buchet suav, citric si răcoritor, cu arome subtile de portocale dulci, grapefruit roșu, grâne verzi, note de
tartă cu cireșe și zmeură, care se îmbină armonios cu subtilitatea malțului, note de iarbă verde, cu un final ușor amărui.
1 x ORIEL RYE QUADRUPEL BOURBON BARREL AGED 330 ml - 12% - bere brună, extrem de complexă, cu bază de
malț de secară și malțuri de orz de specialitate, maturată aproape un an în butoaie proaspăt golite de bourbon din SUA.
Buchet intens cu note de stejar, vanilie, miere, biscuiți cu unt și fructe roșii uscate. - Silver Medal Winner la USA Beer
Ratings 2022
1 x SOSIN ALB 750 ml - 12.5% - Ediție limitată 2000 sticle. 50% Feteasca alba si 50% Chardonnay. Colaborare Chef
SOSIN și Crama Valea Ascunsă. Acid, cu un nas intens fructat și aromat, echilibrat, are un corp ușor uleios, post gust
persistent cu arome subtile de de nuca, prăjitură, măr, piersică.
1 x ANCIENT ONE MUSTAR 150 gr - Dijon a l’ancienne cu Sauvignon Blanc. Acrișor , ușor înțepător, aromat. Semințe
întregi de muștar galben și brun aromate în vin alb. Mareșalul nostru în războaiele din bucătărie câștigă papile și inimi
aproape fără nici un fel de efort. Un clasic. Ingrediente: vin alb (Sauvignon Blanc), semințe de muștar galben și brun, oțet
din vin alb, miere polifloră, sare, piper verde.
1 x SPICE DEALER 250 gr - Sos iute aromat. Foarte aromat şi atent iuțit, numai bun într-un sandviș, wok, lângă
brânzeturi sau sosuri cu extra zvâc. Ingrediente: ardei iute super-hot, ardei capia, morcov, apă, pastă de roșii, oțet
balsamic, ceapă, ulei de floarea soarelui, usturoi, must de struguri, ghimbir, lemongrass, zahăr brun Muscovado, sare,
piper negru.
1 x BISCUIȚI CU CHORIZO CASA DEL PAN 100 gr - Delicii din făină, paprika, fenicul, unt, chorizo
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GIFT PACK V3 - 8 produse - preț pachet – 143.5 lei/buc + TVA
1 x ORIEL BLOND WILD 330 ml - 6.8% - bere blondă fermentată secundar cu drojdie sălbatică
(Brettanomyces bruxellensis).Culoarea blond închis, plăcută, este acompaniată de un guler de spumă alături de note
acide, de iarbă uscată și fructe verzi. Gustul este echilibrat de amăreala hameiului combinat cu putină aciditate.
1 x ORIEL DUBBEL 330 ml - 8.5% - bere brună, cu arome pronunțate de stafide, biscuiți și toffee,
cu gust de malțuri caramelizateși migdale prăjite.
1 x ORIEL SEE THE LIGHT ARMAGNAC BARREL AGED 330 ml - 12.5% - bere neagră de tip imperial stout,
extrem de complexă, maturată un an în butoaie proaspăt golite de armagnac (distilat de vin) din Franța.
Buchet intens cu note de ciocolată, cafea, nuci,melasă, boabe de piper și miere, cu un post gust plin.
1 x SOSIN RED 750 ml - Ediție limitată 1200 sticle. Un cupaj format din 40% Syrah, 40% Cabernet Franc și 20% Merlot.
Colaborare Chef SOSIN şi Crama Catleya. Evoluția în sticlă este spectaculoasă, bun de păstrat și deschis peste câțiva ani
sau consumat chiar acum, lângă un platou de brânzeturi maturate și charcuterie. Nasul este complex, dominat de vișine,
coacăze negre și afine, cu un element plăcut și spicy, de piper cu coaja de lămâie și o idee ghimbir.
1 x MACHO TEARS MUSTAR 150 gr - Muștar cu chili, iute şi condimentat. Crește temperatura dar rămâne echilibrat și generos cu celelalte
gusturi. Întinde-l pe fripturi sau pe sandvișuri îndrăznețe, asortează-l la salate și experimentează cu baițurile. Ingrediente:apă, semințe de
muștar galben şi brun, miere polifloră, oțet din vin roșu, fulgi chili, sare, turmeric, cuișoare, scorțișoară, cardamom verde şi negru, piper roșu.
1 x BOLLYWOOD STAR 2 300 gr - Chutney de caise cu stafide si ghimbir. Dulce, aromat, condimentat, sărat, complet diferit de cel de roșii,
chutney-ul de caise e greu de descris fără să-l guști, iar încălzit este deja din altă galaxie. Îi stă foarte bine lângă un vin bun, pe un platou de
brânzeturi și carne maturată sau pe un cut medium rare de picanha, dar merge și în deserturi sau sandviciuri. Ingrediente: caise deshidratate,
stafide, miere, oțet vin alb, boia afumată, ghimbir, ceapă uscată, sare, piper negru, piper roz, usturoi deshidratat, chimen negru, coriandru,
scorțișoară, cardamom verde, cardamom negru, sumac
1 x BISCUIȚI CU CHORIZO CASA DEL PAN 100 gr - Delicii din făină, paprika, fenicul, unt, chorizo
1 x BISCUIȚI SUEDEZI CASA DEL PAN 100 gr - Delicii din făină, unt, zahăr, ouă și nuci
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CONTACT
+40 725 436 182 - Ioana Coca | +40723 301 581 - Sebastian Sosin
Drumul Gura Calitei, 34 – 38, București, România | Sos. Giurgiului, Nr. 33 A, Bloc C1, Scara D, parter, Jilava 077120
contact@orielbeer.com | chefsosin@gmail.com
www.orielbeer.com | www.chefsosin.ro

