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Tik tai, kas tikra
ir laiko patikrinta

APIE ĮMONĘ
(Unik)alus – ko gero, vienintelis Lietuvoje 

Esame ne tik alaus ambasadoriai, bet ir patyrę aludariai. 
Mūsų naudojamas originalus receptas skaičiuoja trečią 
šimtmetį, išsaugodamas dar XVIII amžių menančias 
išskirtines ir autentiškas gamybos tradicijas bei pro-
cesus. Todėl iki šiol verdame tikrą aukštaitišką alų ir 
didžiuojamės ant stalo galėdami patiekti klasikinės 
technologijos – tyro vandens, salyklo, apynių ir mielių 
– rezultatą. 

Jį gaminame ypač kruopščiai ir atsakingai puoselėda-
mi tradicijas. Kiekviena mūsų alaus rūšis – savita ir iš-
skirtinė, o gamybos technologija – unikali. Alų verdame 
nedidelėmis partijomis ir nors jo receptą išlaikome tą 
patį, rezultatas kaskart pavyksta skirtingas, nes gami-
name ne masiškai, bet individualiai.  

Todėl, brandinamas iki 30 parų, alus kartu brandina 
paslaptį – atvirą fermentaciją. Dėl šios technologijos 
esame išskirtiniai ir, ko gero, vieninteliai Lietuvoje.

Taip įsipareigojome pamėgusiems mūsų alų išsaugoti 
jo istoriją. Virti tik pagal kruopščiai ištobulintą gamy-
bos procesą bei puoselėti meistrystę. Brandinti rinktinį 
alų, kurį branginti galėtų kiekvienas. 
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„Kanapinis“
 tamsusis alus 

„Madona“
pusšviesis alus

„Kanapė“
pusšviesis alus

„Bistrampolio Weissbier“ 
baltas alus

„Cannabis“
pusšviesis alus 

„Porteris“
juodasis alus

„Kanapinis“„Kanapinis“„Kanapinis“

LIETUVOJE GIMĘS, TRADICIJŲ
BRANDINTAS, ALUDARIŲ IŠPUOSELĖTAS

„Porteris“

„Bistrampolio Weissbier“ „Bistrampolio Weissbier“ „Bistrampolio Weissbier“ „Bistrampolio Weissbier“ 

„Bistrampolio dvaro“
šviesusis alus

6

„Bistrampolio dvaro“
tamsusis alus 

6

„Bistrampolio dvaro“ šokolado 
skonio juodasis alus

7

„Bistrampolio
dvaro“ gira

7

„Kanapinis“
šviesusis alus  

8

8

„Keptinis“
tamsusis alus 

9

„Magaryčių“
pusšviesis alus

9

„Kvietinis“
baltas alus

10

„Ruginis“
šviesusis alus

10 11

SVETUR NUMYLĖTAS, MŪSŲ IŠTOBULINTAS, 
LIETUVOJE JAU PAMĖGTAS

12 12 13 1311

OG, sausų medžiagų kiekis (angl. 
Gravity,) – misos matas, nurodan-
tis jos tirštumą (sausųjų medžia-
gų kiekį). Kuo didesnė vertė, tuo 
„tvirtesnio kūno“ alus.

EBC, spalvos matas (angl. Color) –
misos ar alaus spalvos rodiklis. 
Kiekvienam alui svarbu atitikti sti-
liui numatytą spalvą (baltas, švie-
sus, pusšviesis, tamsus, juodas). 
Kuo didesnė vertė, tuo tamsesnis 
alus.

IBU, kartumo vienetai (angl. Inter-
national Bittering Units) – alaus 
kartumo matavimo skalės viene-
tas, žymintis apynių kartumo inten-
syvumą. Kuo didesnė vertė, tuo alus 
kartesnis.

„I. O. Boiko“
šviesusis alus 
„I. O. Boiko“„I. O. Boiko“„I. O. Boiko“
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0,5 L, 1 L stiklo buteliai
30 L statinaitė

Matęs dvaro 
gyvenimą iš arti

20

Brandinamas ne 
trumpiau 20 parų

0,5 L, 1 L stiklo buteliai
30 L statinaitė

22

Brandinamas ne 
trumpiau 22 parų

Mūsų 
ambasadorius

0,5 L, 1 L
stiklo buteliai

Tikrojo juodojo
šokolado skonio

30

Brandinamas ne 
trumpiau 30 parų

1 L 
stiklo buteliai

Gira su tiršta ir 
didele, gardžia puta

Gaivumas dideliems,
gardumas mažiesiems

EUROPEAN LAGER TIPO ALUS
Nefiltruotas, 5,0 % alk. tūrio  

Matęs dvaro gyvenimą iš arti

Tai unikalus senosios aludarystės paveldas. Jis fermentuojamas at-
virose voniose ir brandinamas ne trumpiau 20 parų. Taip atskleidžia-
mas tikrasis dvariškam alui naudojamo salyklo skonis su vos junta-
mu kartumu ir mielių, grūdų bei žolelių užuominomis.

Be papildomų priedų – tik vanduo, miežinis salyklas, apyniai, alaus 
mielės.

EUROPEAN DARK LAGER TIPO ALUS
Nefiltruotas, 5,5 % alk. tūrio 

Mūsų ambasadorius. Pats oficialiausias – 
Bistrampolio dvaro

Dvaro ambasadoriaus titulas įpareigoja į išskirtinio dizaino butelius 
pilti tik alų, išlaikiusį geriausias senosios aludarystės tradicijas. 
Kuomet jis buvo verdamas nedidelėmis partijomis, fermentuojamas 
atvirose voniose ne mažiau 7 parų, brandinamas ne trumpiau nei 
22 dienos uždarose talpose, taip atsiskleidžiant tikrąjį skonį. Todėl, 
atidarius butelį, padvelkia karamelės, juodos duonos ir skrudintų 
grūdų aromatas su iriso ir džiovintų vaisių natomis. Karamelinis sa-
lyklas suteikia alui sodrias tamsaus raudonmedžio ir vario spalvas, 
kurias paryškina tiršta balta puta.

Be papildomų priedų – tik vanduo, miežinis bei karamelinis salyklai, 
apyniai, alaus mielės.

EBC 52                        IBU 16                      OG 12,2

BALTIC PORTER TIPO ALUS
Nefiltruotas, 6,0 % alk. tūrio 

Tikrojo juodojo šokolado skonio savybių paveldėtojas

Katile ant liepsnų išvirta misa, brandinta 30 dienų uždarose, vėsiose 
talpyklose alus tampa juodojo šokolado spalvos ir įgauna subtilų kar-
tumą bei aromatą. Beveik juoda jo spalva puikiai išryškina jo tirštą 
baltą putą, o burnoje gana intensyviai juntamas skrudinto salyklo 
skonis, taip pat, švelnus juodojo šokolado kartumas, karamelės, iriso
bei džiovintų vaisių natos.

Be papildomų priedų – tik vanduo, Pilsner, Munich, karamelinis, juo-
dasis ir šokoladinis salyklai, apyniai, alaus mielės.

Bravoro – pasididžiavimas, svečių – pasigardžiavimas 

Gardi, gaivi ir gerti maloni. Ypatingai didžiuojamės čia pat verdama 
bei brandinama mūsų bravoro gira, kuri vasarą širdį atšaldo, o žiemą 
ją sušildo. Saldi, skaidri, beveik juoda, su tiršta ir didele, gardžia 
puta. Tikras gaivumas dideliems bei gardumas mažiesiems, nes gi-
roje nėra nė lašo nenatūralių produktų. Tik šviežios duonos kvapas 
ir rudojo cukraus bei karamelinio salyklo saldumas. Toks, kokį tėvai 
ragaudavo vaikystėje, o vaikai gali mėgautis šiandien. Skanauti tikrą 
girą, kurią kiekvienas mūsų svečias giria. 

Be papildomų priedų – tik vanduo, giros misos koncentratas 7,7 % 
(ruginiai miltai, ruginis ir miežinis salyklai), cukrus, rūgštingumą 
reguliuojanti medžiaga citrinų rūgštis.

EBC 14                        IBU 7                       OG 11,2

BISTRAMPOLIO DVARO
TAMSUSIS ALUS

EBC 80                        IBU 20                       OG 13,4

BISTRAMPOLIO DVARO
GIRA 

BISTRAMPOLIO DVARO
ŠVIESUSIS ALUS

BISTRAMPOLIO DVARO
ŠOKOLADO SKONIO JUODASIS ALUS
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0,5 L, 1 L
stiklo buteliai

Išraiškingas pavasario 
charakteris

Pavasario sutikimo
šventės herojus 

Kanapinis

Pavasario sutikimo
šventės herojus 

Kanapinis

Pergalingas alus

Tik sėkmingi 
sandoriai baigiasi 
MAGARYČIOMIS 

Krosnyje kepamas,
atšaldytas geriamas

Vaišės, vainikuojančios 
sėkmę 

Alus – skysta
lietuvių duona

EUROPEAN DARK LAGER TIPO ALUS
Nefiltruotas, 5,3 % alk. tūrio

Pavasaris žiemą nugalės, noras paragauti – 
prieš susilaikymą laimės 

Pavasario sutikimo šventės herojus Kanapinis visada įveikia nedorėlį 
Lašininį. Todėl žiema bejėgė laimėti, kaip ir bandymai atsispir-
ti nuodėmingai tamsaus alaus vilionėms. Tai – tikra klasika, kuria 
garsėja ir šios pagundos virimo technologija. Alus fermentuojamas 
atvirose voniose, tada brandinamas ir pagaliau stebinantis nuo pir-
mojo gurkšnio. Vos juntamu tradiciniu kartumu, kurį vėliau keičia 
puikiai subalansuotas saldumas, ir skrudinto salyklo poskonis. 
Išraiškingas pavasario charakteris, dvelkiantis ryškiu salyklo, kara-
melės bei apyniu aromatu vos atidarius butelį, o geriau įsižiūrėjus 
– sodria tamsaus raudonmedžio spalva. Tikras pergalės apdovano-
jimas, puošiantis ne antpečiais, o baltos alaus putos ūsais. 

Be papildomų priedų – tik vanduo, miežinis ir karamelinis salyklai, 
apyniai ir alaus mielės.

EBC 52                    IBU 14-15                   OG 12,2

1 L
stiklo buteliai

0,5 L, 1 L
stiklo buteliai

EUROPEAN DARK LAGER TIPO ALUS
Nefiltruotas, 5,7 % alk. tūrio  

Krosnyje kepamas, atšaldytas geriamas
Alus – skysta lietuvių duona. Ir šią tiesioginę prasmę atskleidžia 
būtent šio alaus gamyba. Jo salyklas užmaišomas kaip tešla ir ke-
palais pašaunamas į duonkepę krosnį. Gerai paskrudinus, vėles-
nis salyklo kelias – įprastas. Alus būna tamsus, turintis stiprų 
karamelės poskonį. Išgaunamas sodrus raudonis, pereinanti į juo-
dos duonos spalvą su standžia alaus puta. Alus pasižymi maloniai 
rūgštesniu skoniu su lengvai juntamu duonos ir senovinės raugintos 
giros poskoniu.

Be papildomų priedų – tik vanduo, miežinis salyklas, kepintas mie-
žinis salyklas, karamelinis salyklas, apyniai, alaus mielės.

EBC 50                        IBU 16                       OG 12,2

KEPTINIS
TAMSUSIS ALUS

SPECIAL TECHNOLOGY TIPO ALUS
Nefiltruotas, 5,8 % alk. tūrio  

Tik sėkmingi sandoriai baigiasi MAGARYČIOMIS 

„Nepanevėžiokams“ (tiems, kurie ne iš Panevėžio) šio pavadinimo 
kilmė neaiški, bet alus dėl to nekaltas – jis vis tik mėgstamas ne dėl 
vardo, o dėl receptūros. Pastaroji paremta ilgamete mūsų aludarių 
patirtimi, meistryste iš, rodos, paprastų salyklų išvirti skanų alų, 
kuriame karamelinis ir miežinis salyklai šoka suktinį. Čia salsvumą 
keičia aštresni poskoniai ir suskamba skrudintų riešutų natos. Smal-
saujate, ką visgi reiškia „magaryčios“? Tai vaišės, vainikuojančios 
sėkmę (ką pardavus, nupirkus, sudarius sandorį). Ir per šias vaišes 
būdavo ragaujamas gardžiausias gaspadoriaus alus.     

Be papildomų priedų – tik vanduo, miežinis ir karamelinis salyklai, 
apyniai, alaus mielės.

MAGARYČIŲ
PUSŠVIESIS ALUS 

EBC 23                        IBU 12                       OG 11,5

0,5 L, 1 L stiklo buteliai
30 L statinaitė

EUROPEAN LAGER TIPO ALUS
Nefiltruotas, 5,1 % alk. tūrio  

Pamėgs ir studentas, kuris ne piemuo, ir kiekvienas,
kuriam širdyje dar ne ruduo

Šis alus neturi nieko bendro su kanapėmis. K.A.N.A.P.I.N.I.S, pasiro-
do, esąs tūlo personažo iš Užgavėnių Lašininio varžovas, visada jį 
nugalintis. Ir šio nugalėtojo garbei mes pavadinome pergalingą alų, 
kurio spalva primena Kanapinio šiaudų kupetą ant galvos (kai kas 
mato netgi dredus). Alus – nefiltruotas, tikras kaimietukas, tačiau 
skaidrus, „tvarkingas“, o dėl kruopščiai atrinktų apynių puikiai su-
balansuotas kartumas dera su saldumu, išryškėjančiu tik pabaigoje. 
Ne paslaptis: genialumą slepia mažos, paprastos detalės. 

Be papildomų priedų – tik vanduo, miežinis salyklas, apyniai, mielės.

EBC 14                        IBU 5                       OG 11,2

KANAPINIS
TAMSUSIS ALUS

KANAPINIS
ŠVIESUSIS ALUS
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Alus, kuris veidą 
puošia baltais ūsais

1 L
stiklo buteliai

I. O. Boiko
įkvėptas alus

Verdant naudojamas 
ruginis ir miežinis

salyklai

Išskirtinis rugių
aromatas

Lietuvių ypač 
pamėgtas

WEISSBIER TIPO ALUS
Nefiltruotas, 4,6 % alk. tūrio  

Visi vyrai – gražūs, o gražios moterys su baltais ūsais – 
dar gražesnės
Net jei už lango niūrus vėjas siūbuoja medžio siluetą ar sniego ke-
purė padabino kaimyno namą. Vasara grįžta su kiekvienu baltojo 
alaus gurkšniu! Jis šaltą žiemą sušildo, o karštą vasarą – atgaivina. 
Dovanodamas atviros fermentacijos išryškintą, brandinant susifor-
mavusį švelnų kviečių bei vaisių duetą, skambantį lengvomis bananų 
natomis. Malonumą širdžiai ir gomuriui, kuris mintis nuneša iki 
saulės, jūros, balto smėlio. Kuris veidą papuošia baltais ūsais. 

Be papildomų priedų – tik vanduo, kvietinis ir miežinis salyklai, apy-
niai, kvietinio alaus mielės.

EBC 10                        IBU 12                      OG 10,5

BISTRAMPOLIO WEISSBIER 
KVIETINIS ALUS 

SPECIAL TECHNOGY TIPO ALUS
Nefiltruotas, 5,0 % alk. tūrio 

Alles ist gut (sako vokiečiai)
Alus yra gerai (sakome mes)
Su didžiausia pagarba vokiečių kilmės aludarei I. O. Boiko, sukūru-
siai šį alų prieš daugiau nei šimtmetį, interpretuojame žinomą po-
sakį, bet ne receptą. Taip mums skamba įdomiau, kadangi alų ver-
dame geriau, nei mokame vokiečių kalbą. To įrodymas – verdant 
naudojamas ruginis ir miežinis salyklai, kurių derinys suteikia 
charakteringo gaivaus skonio, o viršutinės fermentacijos mielės 
atsiskleidžia švelnų vanilės bei bananų aromatą. Rezultatas – alus, 
primenantis tradicinį naminį.     

Be papildomų priedų – tik vanduo, ruginis ir miežinis salyklai, apy-
niai, viršutinės fermentacijos alaus mielės.

              EBC 14                     IBU 7                       OG 10,7

0,5 L, 1 L
stiklo buteliai

0,5 L, 1 L
stiklo buteliai

I .  O.  BOIKO
ŠVIESUSIS ALUS

1 L
stiklo buteliai

Išskirtinis kviečių
aromatas

Lietuviai – linksmo 
būdo: kol ragavo, nė 

vienas neužsnūdo  

PALE WHEAT TIPO ALUS
Nefiltruotas, 4,6 % alk. tūrio

Lietuviai – linksmo būdo: kol ragavo, nė vienas neužsnūdo  

Užtenka gurkšnio ir puikiai atsiskleidžia ne tik linksmasis lietuviškas, 
bet ir šio alaus charakteris. Baltas, nefiltruotas, gerokai drumstas, 
lengvo bei gaivaus ir pretenzingo skonio. Alus – įmantrus, tačiau vi-
sos ragautojo mandrybės išgaruoja panorus vasariškos nuotaikos ir 
nesvarbu, koks iš tiesų metų laikas už lango.   
Verdant šį linksmybių šaltinį, naudojama atvira fermentacija ir iš-
skirtinės kvietinio alaus mielės. Taip atsiskleidžia vos juntamo apy-
nių kartumo skonis, švelnus vaisių bei kviečių aromatas ir lengvos 
bananų natos. Šokdinanti muzika linksmybėms! 

Be papildomų priedų – tik vanduo, kvietinis ir miežinis salyklai, apy-
niai, kvietinio alaus mielės.

EBC 10                        IBU 12                       OG 10,5

SPECIAL TECHNOLOGY TIPO ALUS
Nefiltruotas, 5,2 % alk. tūrio

Vokiškų tradicijų įkvėptas, lietuvių ypač pamėgtas

Vokiečių aludariai alų virti moka, o mūsiškiai – meistriškai šią pa-
tirtį puoselėja. Todėl įkvėptas geriausių svečių kraštų tradicijų ir 
subrandintas bravoro meistrų, jis čia jau išragautas, pripažintas bei 
pamėgtas kiekvieno. Nenuostabu: šiam alui virti naudojamas ruginis 
salyklas, turtingas gaiviu skoniu ir švelniu vanilės, gvazdikėlių bei ru-
gių aromatu, vos juntamomis bananų ir vanilės natomis. Patikrintas 
receptas, skirtas vertinantiems drumstą, šviesios aukso spalvos bei 
tvirtos baltos putos lietuvišką šedevrą, turintį vokiškų šaknų. 

Be papildomų priedų – tik vanduo, miežinis ir ruginis salyklai, apy-
niai, viršutinės fermentacijos alaus mielės. 

EBC 14                      IBU 7-8                      OG 10,7

RUGINIS
ŠVIESUSIS ALUS

KVIETINIS
BALTAS ALUS

Vaisių aromatas
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Nešventas alus
šventosios vardu

Juodojo kartaus
šokolado natos

Tikri vyrai
mėgaujasi

Velniškai
geras

HERB AND SPICE TIPO ALUS
Nefiltruotas, 5,0 % alk. tūrio  

Galvą taip apsuks, jog nieko kito sukti nereikės 
Gardus, svaigus ir, svarbiausia, legalus. Šis alus gimė kaip „Aukštaiti-
jos bravorai“ aludarių eksperimentas, o pripažinimą jis pelnė pas ge-
riausią ekspertą – mūsų bravoro klientą. Todėl nusprendėme pasida-
linti tiek jaunimo, tiek senimo pamėgto bei jau spėto įvertinti skonio 
paslaptimi. Šiam alui gaminti naudojamos skrudintos pluoštinių ka-
napių sėklos, atsiskleidžiančios apetitą žadinančiu kepintų riešutų 
aromatu, saldumu, išraiškingu apynių bei sumaltų grūdų kvapu. Ra-
gaujant išryškėja švelniai salstelėjęs miežinio salyklo skonis su jun-
tamu antriniu apynių kartumu. Išskirtines šedevro savybes vainikuo-
ja sodraus gintaro spalva, ragavimo malonumą – lengvai apsvaigusi 
galva.  

Be papildomų priedų – vanduo, miežinis, karamelinis ir Munich sa-
lyklai, kanapių sėklos, apyniai, alaus mielės.

 EBC 25                     IBU 12-13                   OG 11,0

HERB AND SPICE TIPO ALUS
Nefiltruotas, 5,0 % alk. tūrio  

Jokio kriminalo – tik nuodėmingai geras skonis
Šio alaus paslaptis – skrudintos pluoštinių kanapių sėklos ir apyniai, 
kurių pavadinimo mūsų aludaris nenori atskleisti. Todėl čia nėra jo-
kio kriminalo: tik šiek tiek mistikos, meilės darbui ir vaizduotės ku-
riant receptą. Taip jūsų skonio receptorių teismui pateikiamas alus, 
turtingas stipriai išreikštu salykliniu skoniu ir antriniu apynių kar-
tumu.. Visa tai juntama kartu su keptos duonos poskoniu, kepintų 
riešutų aromatu bei lengvu, šiek tiek nuodėmingu saldumu. 

Be papildomų priedų – tik vanduo, Pilsner, Munich ir karamelinis sa-
lyklai, skrudintos kanapių sėklos, apyniai, alaus mielės. 

EBC 25                        IBU 12                       OG 11,0

CANNABIS
PUSŠVIESIS ALUS 

Jokio kriminalo –
tik nuodėmingai

geras skonis

Alaus paslaptis -
mistika, meilė darbui 

ir vaizduotė

0,5 L, 1 L stiklo buteliai
30 L statinaitė

0,5 L
 stiklo buteliai

Sodraus gintaro
spalva

Galvą taip apsuks, 
jog nieko kito sukti 

nereikės 

KANAPĖ
PUSŠVIESIS ALUS 

0,5 L
stiklo buteliai

0,5 L
stiklo buteliai

BOCK TIPO ALUS
Nefiltruotas, 5,9 % alk. tūrio   

Nešventas. Tiesiog velniškai geras
Alų pavadinti šventosios vardu prireikė gero humoro jausmo. Arba 
alaus receptą sukūrusios moters įsimylėjimo. Tačiau palikime 
paslaptį neatskleistą. Ir nors paslaptingumas – šarmingas, išskir-
tinumo šiam alui suteikia ne pavadinimas. Jis unikalus gamybos 
technologija ir verdant naudojamu karameliniu salyklu, savo spal-
va, kintančia iš šviesiai rudos į sodraus gintaro. Uoslę maloniai nu-
teikiančiu aromatu, persipynusiu su saldžiomis medaus, riešutų bei 
žolelių natomis. Šio alaus skonis puikiai suderintas bei gana neįpras-
tas, šiek tiek paslaptingas – kaip ir pavadinimo kilmė. Ir vis dėlto, 
galbūt čia slypi meilė? Esanti visada šalia, bent jau mūsiškė. Meilė 
alui bei meistrystei.

Be papildomų priedų – tik vanduo, miežinis ir karamelinis salyklai, 
Miuncheno salyklas, apyniai, alaus mielės.

EBC 25                        IBU 10                       OG 15,0

MADONA
PUSŠVIESIS ALUS

PORTER TIPO ALUS 
Nefiltruotas, 6,0 % alk. tūrio  

Vyrams – pavyzdys, moterims – žavesys  
Šis alus – klasika, o jo stotingas, drūtas ir tvirtas charakteris jau tapo 
išskirtinės kokybės ženklu. Šiek tiek karbonizuotas, labai tirštas bei 
juodas. Vos paragavus, juntama stipri karamelė, skrudinto salyklo 
skonis ir kvapas, o vėliau išryškėja lengvos vaisių ir juodojo kartaus 
šokolado natos. Nežymaus kartumo iš šio alaus neatimsi, stiprumu 
įsitikinsi, maloniai nustebintas liksi: tikri vyrai juo mėgaujasi, o mo-
terys – žavisi.     

Be papildomų priedų – vanduo, miežinis, Munich, karamelinis, juo-
dasis ir šokoladinis salyklai, apyniai, alaus mielės.

PORTERIS
JUODASIS ALUS

EBC 80                        IBU 20                       OG 13,4
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UAB „Aukštaitijos bravorai“
Įmonės kodas 248097840
PVM kodas LT480978416

Biuro kontaktai 
Taikos g. 51, Trakiškio k. 
Panevėžio r., LT-38102

Tel. (8 45) 58 89 62 
Mob. tel. +370 655 98 508 
info@aukstaitijosbravorai.lt 
www.abravorai.lt


