SPECIÁLNÍ NABÍDKA ČESKÝCH A ZAHRANIČNÍCH PIV
Kníže světlé silné pivo, spodně kvašené
alk.7,2% Kníže je dochmelován novou žateckou odrůdou
Kazbekem (vyšlechtěný křížením planých chmelů z Kavkazu s
žateckými
chmely), která je charakteristická citrusovým aroma,
jenž je přenášeno zejména do vůně tohoto piva. Ve sklepích zraje 6
měsíců.

16° 0,5l cena 45,-

Prezident

světlé silné pivo, spodně kvašené
Prezident světlé silné pivo, spodně kvašené
alk.6,0% Jedná se o středně prokvašené světlé speciální pivo pro
skutečné znalce. Receptura je nově doplněná o studené chmelení,
louhování chmele odrůdy Žatecký poloraný červeňák v ležáckých
tancích při nízkých teplotách, které přináší a navyšuje aroma této odrůdy do

14° 0,5l cena 43,-

vůně.

Escobeer světlé silné pivo, svrchně kvašené, IPA
alk.5,6% Escobeer je chmelen americkými chmely, přičemž ty,
které se používají na poslední chmelení, jsou výrazně aromatické a
přináší chutě a vůně Karibiku a exotického ovoce.

0,5l cena 55,-

Český Granát

polotmavý ležák, svrchně kvašené
alk.4,3% Unikátní žitné BIO pivo na českém trhu, které je vyrobené
ze 2 odrůd chmele a 4 druhů sladu. Žitný slad přináší výraznou plnost,
chlebnatost a specifický odstín chuti, ale také nižší prokvašení a tedy
nižší obsah alkoholu. Společně s vyváženou kombinací jejich dávek je
Český granát charakteristický načervenalým akcentem barvy.

0,5l cena 59,-

Maisel´s Weisse Original
Bavorská pšenice, svrchně kvašené
alk.5,2% Maisel's Weisse je jedním z nejtradičnějších bavorských
piv. Spojuje současně silnou značku s trvale vysokou kvalitou.
Svrchní kvašení při teplotách vyšších než obvyklých dává tomuto
pivu výjimečnou přírodní chuť a nádhernou jantarovou barvu. Pivo
obsahuje živé kvasnice a je optimálním zdrojem přírodních vitamínů.

12° 0,5l cena 49,-

Gulden Draak 9000 Quadrupel
Belgické pivo, svrchně kvašené
alk.10,5% Jantarové svrchně kvašené pivo s pevnou smetanovou
hlavou, vařené podle nového receptu na bázi 3 různých sladů. Vůně
se znatelnými tóny sladu a alkoholu, jemná chuť s náznaky zralého ovoce,
sladu, karamelu, koření, se suším dozníváním.

23° 0,33l cena 92,-

Piraat

Belgické pivo, Pale Ale, svrchně kvašené
alk.10,5% Svrchně kvašené silné zlaté Ale. Piraat patří svým
charakterem ale také mezi extra-silné "triply", které druhotně
dokvašují v lahvi. Má plné kulaté tělo na začátku s ohromujícím
sladovým tónem, který přechází postupně ve středně silné
chmelové doznívání.

22° 0,33l cena 89,-

Kasteel Rouge
Belgické pivo s příchutí višní, svrchně kvašené
alk.8,0% Jedno z nejsilnějších svrchně kvašených ovocných piv.
Jeho základ tvoří tmavé pivo Kasteel Bruin, které přidáním
višňového extraktu a likéru získává působivou temně červenou barvu a
jedinečnou chuť. Jemně narůžovělá pěna po nalití dlouho drží, pod ní se

18° 0,33l cena 83,-

rozvine úžasná vůně zralých višní.

Kasteel Barista Chocolate Quad
Belgické pivo, Ale, svrchně kvašené
alk.11% Tmavé pivo s hustou pěnou, spojení piva a kávy s vůní a
chutí karamelu a hořké čokolády, s hřejivým alkoholem.

22° 0,33l cena 99,-

Kasteel Donker
Belgické pivo, svrchně kvašené
alk.11% Jedno z nejsilnějších belgických ale typu Barely Wine
(ječné víno). První doušek vyvolává představu sladové hromady,
poté chuť suchého ovoce a portského vína.

24° 0,33l cena 88,-

Mongozo Banana

Belgické pivo s příchutí banánů, svrchně kvašené
alk.4,5% Exotický pivní nápoj s příchutí banánů a nasládlým
dozníváním. Toto pivo bylo tradičním nápojem Masaiských kmenů v
Keni a Tanzanii zvaným “mbeke”. Banánová chuť tohoto piva je velice
výrazná a doprovází ho i v následném doznívání

14° 0,33l cena 88,-

Mongozo Mango
Belgické pivo s příchutí zralého manga, svrchně kvašené
alk.3,6% Exotický pivní nápoj s příchutí zralého manga a
nasládlým dozníváním, svrchně kvašený na ovoci.
Původní receptura pochází z oblasti

afrického Konga.

14° 0,33l cena 88,-

St. Louis Premium Framboise
Belgické pivo s přidáním šťávy z malin, svrchně kvašené
alk.2,8% Vaří se na bázi tradičního Geuze lambicu s přidáním
šťávy z malin a přírodního cukru. Jasné tmavě červené pivo s
růžovou pěnou.

14° 0,33l cena 79,-

Delirium Tremens
Belgické pivo, svrchně kvašené
alk.8,5% Tripel jasně zlaté barvy. Jemné chmelové aroma a
překvapující plná chuť sladu se sladším dozníváním.

16° 0,33l cena 99,-

