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Justus Reinhold Schramm perusti Viron Tartoon
kaupungin ensimmäisen panimon vuonna 1826. Jo
alkuaikoina Justuksen panimo tuli tunnetuksi oluen
hyvästä laadusta ja se saavutti lukuisia palkintoja
olutnäyttelyissä.
A. Le Coq & Co kiinnostui toiminnasta ja osti paikallisen
panimon 1913, jolloin yhtiön nimeksi tuli A. Le Coq. Albert
Le Coq oli alkujaan belgialainen liikemies, joka oli
perustanut Lontooseen olutyrityksen vuonna 1808.
Yritys osti paikallisilta panimoilta olutta, pullotti sitä ja
markkinoi oluen lopuksi Venäjälle. A. Le Coq tuli
tunnetuksi Venäjälle menevästä vahvasta, tummasta
Imperial-portterioluestaan. Tiukasta kilpailutilanteesta
johtuen A. Le Coq & Co päätti ostaa panimon Venäjältä
pystyäkseen paremmin kilpailemaan Venäjän portteri- ja
olutmarkkinoista.
Sopiva panimo löytyi Tartosta, jossa vielä tänäkin päivänä
valmistetaan maukasta olutta yli 200-vuotisia perinteitä
kunnioittaen.
Nykyään Olvi-konserniin kuuluva A. Le Coq on Viron
suurin juomien myyjä.
A. Le Coq oluet tänä päivänä:
A. Le Coq Premium 4,5% ja 4,7 %
A. Le Coq Premium on vaalea premium-olut, joka on valmistettu valikoiduista maltaista ja humaloista, jotka antavat oluelle pehmeän,
mannermaisen maun.
A. Le Coq Porter 6,5 %
A. Le Coq Porter on tumma olut, joka on valmistettu valikoiduista tummista erikoismaltaista. Nämä tuovat oluelle vahvanpehmeän maun. Porterin
aromi on mallasmaisen paahtunut, hedelmäinen ja siinä on aistittavissa myös kahvin aromia.
A. Le Coq Kvassi 0,5%
Kvassi on perinteinen venäläinen, läheisesti kotikaljaa muistuttava janojuoma, jota tehdään käyttämällä viljasta, yleensä rukiista tai ruisleivästä.

A. Le Coq Maiz 4,6 %
A.Le Coq Maiz on maissiolut, joka on parhaimmillaan erityisesti kesäsesongin yhteydessä. Tuotteen valmistamisessa on kaytetty perinteisen
ohramaltaan rinnalla maissia, ja siten olut on saanut omalaatuisen makunsa. Maissioluen maku on mieto, ja se sopii erityisen hyvin juotavaksi
vahvasti maustettujen ruokien kanssa. Maissioluella on pitkät perinteet Latinalaisessa Amerikassa, jossa se on erityisen suosittu juoma.
A.Le Coq GOLD
A. Le Coq GOLD on valikoiduista humalista ja laadukkaista maltaista valmistettu premium tason vaalea lager olut. A.Le Coq on Viron
ylivoimaisesti arvostetuin ja myydyin olutmerkki.
Alexander 5,2 %
Alexander on onnistunut yhdistelmä keveyttä ja vahvaa makua. Sen ainutlaatuinen maku on peräisin vanhoja perinteitä noudattavasta
käymisprosessista. Alexander sammuttaa janon ja luo mukavan tunnelman ystävien kesken.
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