
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 % EPM  |  4,5% ALC  |  35 IBU

Letní Ale(ík) 11°
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  % EPM  |  4,7 % ALC | 27 IBU



NABÍDKA
Piva speciální

Červený Nugget IPA 13°
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 % EPM  |  5,2 % ALC  |  41 IBU

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.
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 % EPM | 4,5 % ALC | 32 IBU

Citra IPA 13° 
Světlý ejlík s příjemnou hořkostí, sušším tělem 
a chmelem Citra, který zde opravdu dominuje.
Ve vůní cítíme silné citrusové aroma až do
tropického ovoce. Pivo je svěží a dobře pitelné. 

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



NABÍDKA
Piva speciální

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 31, je
senzoricky mnohem větší.

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

Saphir 13° 
Lehce pitelný a voňavý ALE uvařen z německého
chmele Saphir, který se vyznačuje chutí
červeného ovoce a to zejména jahodami. Aroma
je citrusové, citronová tráva, bergamot, černý čaj.

Styl: ALE  |  13 % EPM  |  5,3 % ALC | 29 IBU

*Novinka!

Zázrak 11° 
Krásně voňavý ejlík uvařen ze zajímavé odrůdy
českého chmele Most. Tento chmel byl
vyšlechtěn opravdu nedávno a patří mezi první
české aromatické odrůdy. Vyšlechtěn byl z
potomstva americké odrůdy Cascade a divokých
chmelů původem z českých lužních lesů. Pivu
předává tóny grepu a tropického ovoce. 

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

*Novinka!
*POUZE V KEG!


