
 

NABÍDKA ČEPOVANÝCH PIV
Pivo čepujeme také do 1,5l Pet láhví.

Piva do pet láhví nahlaste u obsluhy dopředu.
Všechny piva obsahují alergen A 1

14° Svatomartinský speciál, Beskydský pivovárek                          52,-/62,-
Obsah alkoholu : 6.5  %  Pivní styl: IPA svrchně kvašené  silné pivo                                     
IPA - India pale ale - je druh světlého svrchně kvašeného piva, styl se vyznačuje intenzivní 
chmelovou vůní i chutí, piva tohoto stylu mají barvu v rozmezí zlaté až měděné a v chutii 
vůni jsou významné aromatické složky chmelů  -  citrusové, ovocné, pryskyřicové  

 TOTO PIVO JE MOŽNO NAČEPOVAT S SEBOU DO PET LÁHVE

13° Svatomartínský speciál, pivovar Litovel                                     39,-/49,-
Obsah alkoholu : 6%  Pivní styl:  Silné polotmavé pivo, spodně kvašené                                
Silné Svatomartinské pivo 13 % zrálo celých 60 dní v ležáckých sklepích a díky tomu získalo
zakulacenou charakteristickou chuť, vůni a zároveň si zachovalo skvělý říz. Polotmavý 
ležák je uvařený z několika druhů sladů a vyniká jantarovou barvou a příjemnou intenzivní 
hořkostí..

TOTO PIVO JE MOŽNO NAČEPOVAT S SEBOU DO PET LÁHVE.  .

12° Gajdoš, pivovar Louka                                                                    40,-/45,-     
Obsah alkoholu : 4.8%  Pivní styl: polotmavý ležák, spodně kvašené  
Polotmavý ležák vařený s přídavkem karamelového a vídeňského sladu, díky čemuž 
získává karamelovo sladovou chuť 

TOTO PIVO JE MOŽNO NAČEPOVAT S SEBOU DO PET LÁHVE 

12° Ostroff, pivovar Albrecht                                                                47,-/57,-
Obsah alkoholu : 4.8%  Pivní styl: polotmavý Ležák                                                                     
Pivo Střední jemný říz, střední plnost. V chuti sladové, lehce obilné a toustové, se střední 
hořkostí a bylinně chmelovými tóny. Doznívání je sladové, lehce toustové a jemně bylinně 
chmelovými tóny.

12° Záviš, Měšťanský pivovar v Poličce                                                25,-/35,-  
Obsah alkoholu : 5 % pivní styl : Světlý ležák                                                                           
Nižší jemný říz, střední plnost. V chuti sladové, obilné, kvasničné, s nižší hořkostí. 
Doznívání je kvasničné, lehce obilné, bylinné a chlebové.
.
TOTO PIVO JE MOŽNO NAČEPOVAT S SEBOU DO PET LÁHVE.

11° Mustang, pivovar Ostravar                                                 33,-/41,-
Obsah alkoholu : 4,9 %  Pivní styl: Světlý ležák
Ostravar Mustang je pivo nadupané třemi druhy pečlivě vybraných sladů, které mu 
dodávají plné tělo. V jeho plné chuti se odráží tři druhy vybraných chmelů.

10° Rubač, pivovar Hrádek                                                                    29,-/35,-
Obsah alkoholu : 4,0%  Pivní styl: Spodně kvašené světlé výčepní                                        

Staropramen nealko, pivovar Staropramen                                      25,-/35,-
Obsah alkoholu : 0,5 %  Pivní styl: Nealko pivo

Staropramen nealko, pivovar Staropramen                                      25,-/35,-
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