
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



NABÍDKA
Piva speciální

Citra IPA 13° 

Rodák 10° 

Červený Nugget IPA 13°

Mikulášská 11°

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

Svěží, letní, rázná, hořká desítka s lehkým
dodatkem chmele Citra. Uvařeno ve spolupráci s
kočovným pivovarem Rodák.

Typ: ALE |  10 % EPM  |  4,1 % ALC | 

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

Část naší produkce Ušatého kapra v novém
svátečním kabátku. 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

*Novinka!

*Poslední kusy!



NABÍDKA
Piva speciální

Galaxy 11° 

Hodonínský hrad APA 11° 

     Amarillo 13° 

     Adventní IPA 15° 

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 |  11,2 % EPM  |  5,3 % ALC | 29 IBU

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

Single hop chmele Amarillo, který pivu dává
květinové a citrusové aroma.  Mísí se zde chutě
meruněk, broskví, zralých banánů s nádechem
grapefruitu a limetky.

Styl: APA  |  13,2 % EPM  |  5,6 % ALC | 40 IBU

*Novinka!

Naše oblíbené zimní pití. Vysoká hořkost a
zároveň citrusová šťavnatost, citrusové tóny mají
dominantní charakter. Zrádně pitelná IPA
chmelená Citrou. 

Styl: IPA  |  15,4 % EPM  |  6,7 % ALC | 62 IBU

*Novinka!



NABÍDKA
Piva speciální

Středověké pivo 11°

     VegAle 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

     Bystrozraký Krtek 13° 

Toto pivo se celé točí kolem zajímavého
amerického chmele Bravo.  Je známý svým
duálním použitím, je vynikající pro hořkost i
aroma. Dává pivu ovocné, květinové až citrusovo-
pomerenačnové tóny.

Styl: IPA  |  13,2 % EPM  |  5,4 % ALC | 31 IBU

Pivo uvařené ve spolupráci s restaurací Vegalité
zaměřujiící se na vegetariánské pokrmy. Lehká a
šťavnatá APA jedenáctka s chmely Mosaic a Citra.

Styl: APA  |  11 % EPM  |  4,7 % ALC  | 29 IBU

*Novinka!

     Přejetá žába 13° 
Světlý ejlík postavený na plzeňském sladu
chmelený výhradně americkou odrůdou Jarrylo.
Tento chmel je pojmenován po slovanském
bohu plodnosti a jara Jarilovi. Je proslavný svým
neobvyklým aroma po banánech, hruškách 
a koření. 

Styl: ALE  |  13,1 % EPM  |  5,4 % ALC | 32 IBU

*Novinka!

*Novinka!


