
 

NABÍDKA ČEPOVANÝCH PIVNABÍDKA ČEPOVANÝCH PIV

Pivo čepujeme také do 1,5l Pet láhví.
Piva do pet láhví nahlaste u obsluhy dopředu.

Všechny piva obsahují alergen A 1

16° Raibow of deth, pivovar Mazák                                                    63,-/73,-
Obsah alkoholu : 6,4%  Pivní styl: IPA
Rainbow of Death je další vyladěné pivko z moravského Mazáka, které nebudete chtít 
přestat pít! Má v sobě pořádnou dávku 7 odrůd voňavých amerických chmelů. Ty zaučují 
harmonickou hořkost a omamné aroma tropického ovoce, zejména manga, papáji, 
maracuji a grepů. Vyvážená hořkost je doplněna lehkou sladovou linkou s jemnými tóny 
květin a bylin. Rainbow of Death je skvěle pitelný kousek, který můžeme jen doporučit

15° Sváteční, Maxmilián Kroměříž                                                     61,-/71,-
Obsah alkoholu : 6,3%  Pivní styl: Ležák,  silné pivo, speciál                                                      
Užívejte si vánoční atmosféru s naším výborným pivem. Chutě čtyř sladů s chmelem 
Rubín, dodává pivu nezapomenutelnou chuť.                                                                             
TOTO PIVO JE MOŽNO NAČEPOVAT S SEBOU DO PET LÁHVE.

13° Rufus, pivovar Ostravar                                                                41,-/51,-
Obsah alkoholu : 5,5 %  Pivní styl: Polotmavý speciál , ležák, silné pivo
Limitovaná várka zimního speciálu připravená v otevřených kádích spilky. Jantarově 
zbarvená třináctka s chmelovým aroma a plnou chutí,kterou získává po karamelovém 
sladu. Chmelená Žateckým poloraným červeňákem a dochmelovaná zastudena divokým 
Kazbekem.

13° Galaxy smash ALE,  pivovar Nachmelená Opice                       57,-/67,-
Obsah alkoholu : 5,6%  Pivní styl:  Silné svrchně kvašené, Ale                                                  
Single (S) Malt (M) and (A) single (S) hop (H) = SMASH: Pro pivo vařené z jedné odrůdy 
sladu a chmele. Použitým sladem je světlý plzeňský a chmelem australské GALAXY. 
Výsledkem je slámově světlý ejl s unikátním aroma po tropickém ovoci, broskvích ale i 
angreštu a rybízu.
TOTO PIVO JE MOŽNO NAČEPOVAT S SEBOU DO PET LÁHVE 

12° Desperát, pivovar Falkenštejn                                                      51,-/61,-
 Obsah alkoholu : 5%  Pivní styl: American Pale Ale                                                              
Chuť sladová, lehce obilná, trochu bylinná. Střední až nižší říz, střední plnost těla. Hořkost 
je střední, doznívání delší, sladové, lehce obilné, trochu citrusové 

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.

8° Brut IPA, Ogar                                                                                     56,-/66,-
Obsah alkoholu : 4,2  %  Pivní styl: svrchně kvašené pivo                                                  
Speciální způsob rmutování, kterým dosáhneme extrémně hlubokého prokvašení tzv. 
do sucha podobně jako u sektů, čímž vytváří dokonalé podmínky pro vyniknutí spíše 
aromatických vlastností chmele, než sladového těla.Zde zvolené odrůdy Azacca a 
Sabro dávají pivu chuť a aroma tropického ovoce, kokosu a mandarinky s podtóny 
cedru, máty a smetany.                                                                                                               
TOTO PIVO JE MOŽNO NAČEPOVAT S SEBOU DO PET LÁHVE.                                                  

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


