
 

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 

15° Black IPA, pivovar Nachmelená Opice                                        61,-/71,-
 Obsah alkoholu : 6.2%  Pivní styl: Black IPA                                                                          
Black IPA využívá netradiční kombinaci karamelu a barevných sladů s voňavým 
aromatickým chmelem . Pro toto pivo jsme použili slad Crystal 150 a karafový speciál , 
dále pikantní Columbus chmel spolu s citrusovou Citrou a ovocným Galaxy . Výsledné 
pivo je černé, ale stále výrazně čerstvé s mírně vyšší hořkostí.                                                   
TOTO PIVO JE MOŽNO NAČEPOVAT S SEBOU DO PET LÁHVE.  

14° Australian IPA, pivovar Mazák                                                     53,-/63,-
Obsah alkoholu : 6%  Pivní styl:  Silné svrchně kvašené, IPA                                                     
Chuť sladová, ovocná, lehce bylinná. Střední až nižší říz, střední plnost těla. Hořkost je 
střední až vyšší, doznívání delší, sladové, tropického ovoce, citrusové, lehce bylinné, 
trochu zemité.

12° Pilsner Urquell                                                                                 49,-/59,-
Obsah alkoholu : 4,4%  Pivní styl: plzeňský ležák, 
Ležák má jemné aroma, plnou, harmonickou, lahodně hořkou chuť a zlatavou barvu 
plzeňského piva. Intenzivní chuť žateckého chmele se v tomto pivu snoubí se sladovým 
tónem a vytváří lahodnou, harmonickou hořkost

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° Zamilovaný ALE, Chomout                                                            35,-/45,-
Obsah alkoholu : 4,8%  Pivní styl: ALE, speciál                                                                             
Pale Ale slad dává našemu svrchňáku lehké a velmi pitelné tělo, které půvabně doplní 
kombinace chmelů Citra a Magnum a vykouzlí tak osvěžující citrusovou chuť a aroma s 
příjemnou hořkostí v doznívání. Do této speciální zamilované várky jsme navíc za studena
přidali francouzský chmel Barbe Rouge se svěžími tóny jahod a malin a přírodní extrakt 
červené řepy, jejichž kombinace dotvoří narůžovělý charakter téhle limitky.                          
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° Helles, pivovar Nová Sladovna                                                     39,-/49,-
Obsah alkoholu : 3.7  %  Pivní styl: Světlé výčepní, nefiltrované                                              
Helles je německá obdoba tradičního českého ležáku, avšak narozdíl od něj se vyznačuje 
světlejší barvou, lehčím tělem s vyšším podílem mnichovského sladu, který pivu dává 
typickou obilně oříškovou příchuť. Použitý německý chmel Hallertau Blanc se v pivu 
projevuje jemnými tóny květin a angreštu.                                                                                 
TOTO PIVO JE MOŽNO NAČEPOVAT S SEBOU DO PET LÁHVE                                                   

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


