
NABÍDKA
Piva celovečerní

Plzeňský Ale 12°

Klasická kombinace plzeňského sladu spolu 
s žateckým chmelem připomíná český ležák,
avšak díku svrchnímu kvašení má pivo spíše
lehčí a čerstvější charakter. Hodí se zejména pro
lidi, kteří nemají rádi těžká piva a nechtějí se po
pár pivech přesytit.

Styl: ALE  |  12 % EPM  |  5,4 % ALC | 35 IBU

Vídeňský Svrchňák 11°
Jednoduchá kombinace vídeňského sladu 
s žateckým chmelem. V podstatě vídeňský
ležák, který je svrchně kvašený. O něco plnější
chuť, barvu piva je jantarová až měděná.
Chmelové aroma je lehounké až skoro
nevýrazné. Hořkost rázná.

Styl: ALE  |  11,7 % EPM  |  4,9 % ALC | 35 IBU

Ušatý Kapr 11°
Část naší produkce letního ejlíku v novém
kabátě. Jedná se o lehkou svěží jedenáctku.
Díky pozdějšímu chmelení ŽPČ a Citrou má
pivo nenápadný citrusový dojezd. I když IBU
27 je při nižší hranici, senzoricky je pivo
mnohem hořčí. 

Styl: ALE  |  11,1 % EPM  |  4,7 % ALC | 27 IBU

Černý Kalcifer 12°

Černé sladové pivo se kterým jsme vyhráli třetí
místo v soutěži o nejlepší pivo v Padochově na
festivalu malých pivovarů v roce 2018.  Příjemně
hořké, sušší, svrchně kvašené pivo, které má
mnoho chuťových vlastností tmavého ležáku.
Chuť piva je vyrovnaná a pohybuje se mezi
kávou a čokoládou s jemnou chmelovostí. 

BLACK ALE |  12,2 % EPM  |  5,2 % ALC | 32 IBU

*Poslední kusy!



NABÍDKA
Piva speciální

Citra IPA 13° 

Červený Nugget IPA 13°

Světlý ejlík s příjemnou hořkostí, sušším tělem 
a chmelem Citra. Jedná se o silnější a výraznější
pivo, než je náše Mikulášská 11. Citra zde opravdu
dominuje, ale pivo zůstává stále svěží a dobře
pitelné. Ve vůní cítíme silné citrusové aroma až
do tropického ovoce.

Styl: IPA  |  13,6 % EPM  |  5,7 % ALC | 41 IBU

Unikátní kombinace 6 sladů a 4 chmelů dává
tomuto pivu polotmavou, spíše červenou barvu.
Tělo je díky sladům plnější, vůně chmelů je
příjemná ovocná a lehce bylinná. Z použitých
chmelů převažuje americký Nugget, podle
kterého je pivo pojmenováno.

RED ALE  |  13,6 % EPM  |  5,1 % ALC | 41 IBU

Simcoe APA 13° 

Světlý ejl s příjemnou hořkostí u kterého jsme se
zaměřili na americký chmel Simcoe. V chuti piva
tak lze vnímat ovocné chuťě s nádechem
maracuji a s borovicovými až zemitými tóny, 

Styl: APA  |  13,4 % EPM  |  5,4 % ALC | 44 IBU

*Novinka!



NABÍDKA
Piva speciální

Enigma 13° 

Světlé plné pivo uvařené ze sladu Pale Ale 
a chmelu Enigma. Tento australský chmel dává
pivu příjemnou příchuť červeného rybízu,
melounu a tropického ovoce.

Styl: ALE  |  13,1% EPM  |  5,5 % ALC |  31 IBU

Apollo APA 13° 

American Pale Ale s chmelem Apollo, který pivu
dává silně chmelové a grepové aroma.

Styl: APA  |  13,3% EPM  |  5,6 % ALC |  32 IBU

*Novinka!

Nelson Sauvin 13° 

Single hop z proslulého novozélandského
chmele,  který byl pojmenován po vinařské
odrůdě Sauvignon Blanc, jejíž angreštové tóny
ucítíte právě tento chmel pivu dává.

Styl: ALE  |  13,3% EPM  |  5,7 % ALC |  31 IBU

*Novinka!

Divá Bára 13° 

Příjemná APA, jak má být. Pivu dodává chuť
americký chmel Citra a vůni za studena použitý
chmel Mosaic. Šťavnatí pivo s chutí citrusů a
tropického ovoce.

Styl: APA  |  13,2 % EPM  |  5,4 % ALC | 32 IBU

*Novinka!



NABÍDKA
Piva speciální

Hodonínský hrad APA 11° 
Náš momentálně nejvoňavější světlý ejl. Díky 3
americkým chmelům je pivo fantasticky svěží a
získalo krásnou ovocnou, citrusovou a šťavnatou
chuť. Toto pivo bylo uvařeno  k příležitosti 850 let
od první písemné zmínky o hodonínském hradu,
v jehož bývalých prostorách se dnes náš pivovar
nachází.

Styl: APA  |  11,2 % EPM  |  4,5 % ALC | 27 IBU

*Poslední kusy!

Středověké pivo 11°
Speciální pivo vařeno k příležitosti 850 let od první
písemné zmínky o hodonínském hradu, v jehož
bývalých prostorách dnes náš pivovar sídlí. U
středověkého piva jsou chmely pouze na hořkost.
Tomuto pivu dávají chuť i vůni slady! Zajímavě se
v pivu projevuje zejména slad nakuřovaný, který
nám připomíná, jak se ve středověku sušil slad na
valachu u otevřeného ohniště. 

SmokedAle | 11,2 % EPM | 4,5 % ALC | 33 IBU


