
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

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 % EPM  |  5,2 % ALC | 34 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 % EPM  |  4,5% ALC  |  35 IBU



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 % EPM  |  5,6 % ALC |  40 IBU

Galaxy 11° 
Velice světlý a lehký ejlík s barvou bílého vína.
Australský chmel Galaxy dává pivu silné
maracujové, broskvové a citrusové aroma. I když
je hořkost vykalkulována pouze na 32, je
senzoricky mnohem větší.

Typ: ALE |  11,7 % EPM  |  4,8 % ALC  |  31 IBU

Citra 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 % EPM  |  5,7 % ALC  |  41 IBU

*Novinka!

     Citra IPA 15° 
Naše oblíbená Citra 15. Vaříme ji každý rok na
speciální příležitosti. Jedná se o silnější a voňavější
verzi naší standardní Citry 13. Lidé si ji oblíbili, plná
citrusovost totiž nikterak nepřekáží v delším pití. 

Styl: IPA |  15 % EPM  |  6,7 % ALC  |  62 IBU

*Poslední kusy!



NABÍDKA
Piva speciální

Wai-iti APA 13° 
Světlý ejl se střední hořkostí a novozélandským
chmelem Wai-iti. Tato odrůda je poměrně
nová, byla uznána teprve v roce 2011. Od té
doby si však vydobyla své místo ve světě.
Chmel Wai-iti vytváří velice čistou hořkost a
dává pivu ovocno-květinovou chuť s fantasticky
svěžím broskvovo-meruňkovým aromatem.

Styl: APA  |  13 % EPM  |  5,6 % ALC  |  30 IBU

Žitná 12° 
Kombinace plzeňského a žitného sladu.
Použité žito pivo zakaluje a dává mu  nádherně
plnou chuť, která i dlouho po napití zůstává
v ústech. 

Styl: ALE  |  12 % EPM  |  5,2 % ALC  |  33 IBU

*Poslední kusy!

*Novinka!

Mandarina Bavaria 13°
Hlavní roli v tomto světlém pivu hraje německý
chmel Mandarina Bavaria, který pivu zapůjčuje
ovocnou chuť s tóny citrusů, především
mandarinky. 

Styl: ALE  |  13 % EPM  |  5,7 % ALC | 39 IBU

*Novinka!

     Ella 13° 
Dva slady, plzeňský a melanoidní, krásně
podkreslují ovocné tóny australského chmele
Ella (dříve Stella). Tato odrůda se projevuje
květinovým aroma po levanduli a šalvěji.

Styl: ALE  |  13% EPM  |  5,6 % ALC | 37 IBU

*Připravujeme!


