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 PRZEWODNIK PO PIWIE



O PRZEDSIĘBIORSTWIE
Unikalne — prawdopodobnie, jedyne na Litwie

Jesteśmy nie tylko ambasadorami piwa, lecz również 
doświadczonymi browarnikami. Stosowana przez nas 
oryginalna receptura liczy sobie trzysta lat oraz zach-
owuje wyjątkowe i autentyczne tradycje i procesy pro-
dukcji pochodzące jeszcze z XVIII wieku. Sprawia to, 
że po dziś dzień warzymy prawdziwe auksztockie piwo 
oraz jesteśmy dumni z możliwości podania na stół re-
zultatu klasycznej technologii wytwarzania — krystal-
icznie czystej wody, słodu, chmielu i drożdży. 

Piwo warzymy wyjątkowo skrupulatnie i odpowiedzial-
nie podchodząc do kultywowania tradycji. Każdy ga-
tunek naszego piwa jest charakterystyczny i wyjątkowy, 
a technologia warzenia — unikalna. Piwo warzymy w 
małych partiach i mimo utrzymania tej samej recep-
tury, wynik za każdym razem jest nieco inny, ponieważ 
produkujemy nie masowo, lecz indywidualnie. 

Z uwagi na to, w leżakującym do 30 dób piwie w trakcie 
otwartej fermentacji jednocześnie rodzi się tajemnica. 
Technologia ta sprawia, że jesteśmy wyjątkowi oraz, 
prawdopodobnie, jedyni na Litwie. 

W ten sposób zobowiązujemy się wobec osób, które 
polubiły nasze piwo, do zachowania jego historii. 
Warzyć wyłącznie na podstawie starannie udoskonalo-
nego procesu produkcji oraz kultywować tradycje rze-
miosła. Warzyć wyselekcjonowane gatunki piwa, które 
doceniłby każdy.
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EBC, jednostka barwy piwa (ang. 
Color) – wskaźnik barwy brzeczki 
lub piwa. Dla każdego gatunku piwa 
ważne jest utrzymać charakterysty-
czną barwę (białe, jasne, pół-jasne, 
ciemne, czarne). Im wyższa war-
tość, tym ciemniejsze piwo.

OG, zawartość suchej masy (ang. 
Gravity,) – jednostka miary brzec-
zki, określająca jej gęstość (zawar-
tość suchej masy). Im wyższa war-
tość, tym piwo ma „sztywniejszą 
konsystencję”.

IBU, jednostki goryczy (ang. In-
ternational Bittering Units) – jed-
nostka skali pomiaru goryczy piwa 
oznaczająca intensywność goryczy 
chmielu. Im wyższa wartość, tym 
większa jest gorycz piwa.

 Tylko to, co prawdziwe 
i sprawdzone przez czas



„Kanapinis“ 
piwo ciemne

„Madona“
piwo pół-jasne

„Ruginis“
piwo jasne

„Kvietinis“
piwo białe

„Magaryčių“
piwo półciemne

„Keptinis“
piwo ciemne

„Kanapinis“
piwo jasne

 Kwas 
„Bistrampolio dvaro”

„Bistrampolio dvaro“piwo 
czarne o smaku czekolady

„Bistrampolio dvaro“
piwo ciemne

„Bistrampolio dvaro“
piwo jasne

„Kanapė“
piwo pół-jasne

„Bistrampolio Weissbier“ 
piwo białe

„Cannabis“ 
piwo pół-jasne

„Porteris“
piwo czarne

„Kvietinis“„Kvietinis“„Kvietinis“

„Bistrampolio dvaro“piwo „Bistrampolio dvaro“piwo „Bistrampolio dvaro“piwo „Bistrampolio dvaro“„Bistrampolio dvaro“„Bistrampolio dvaro“ „Bistrampolio dvaro“„Bistrampolio dvaro“„Bistrampolio dvaro“

„Kanapinis“ „Kanapinis“ „Kanapinis“ „Keptinis“ „Magaryčių“

POWSTAŁE NA LITWIE, UKSZTAŁTOWANE PRZEZ 
TRADYCJE, UDOSKONALONE PRZEZ PIWOWARÓW

„Porteris“

„Ruginis“„Ruginis“„Ruginis“ „Bistrampolio Weissbier“ „Bistrampolio Weissbier“ „Bistrampolio Weissbier“ „Bistrampolio Weissbier“ 
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DOCENIANE ZA GRANICĄ, UDOSKONALONE 
PRZEZ NAS, LUBIANE NA LITWIE 
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OG, zawartość suchej masy (ang. 
Gravity,) – jednostka miary brzec-
zki, określająca jej gęstość (zawar-

tość suchej masy). Im wyższa war-
tość, tym piwo ma „sztywniejszą 
konsystencję”.

EBC, jednostka barwy piwa (ang. 
Color)  – wskaźnik barwy brzeczki 
lub piwa. Dla każdego gatunku piwa 
ważne jest utrzymać charakterysty-
czną barwę (białe, jasne, pół-jasne, 
ciemne, czarne). Im wyższa war-
tość, tym ciemniejsze piwo.

IBU, jednostki goryczy (ang. In-
ternational Bittering Units) – jed-
nostka skali pomiaru goryczy piwa 
oznaczająca intensywność goryczy 
chmielu. Im wyższa wartość, tym 
większa jest gorycz piwa.

„I. O. Boiko“
piwo jasne

„I. O. Boiko“„I. O. Boiko“„I. O. Boiko“



Piwo, które z bliska 
obserwowało życie we 

dworzei

20

Poddawane 
leżakowaniu przez 
co najmniej 20 dób

Butelki szklane 0,5 l,1 l
30 l beczułka

Butelki szklane 0,5 l,1 l
30 l beczułka

22

Poddawane 
leżakowaniu przez 

co najmniej 22 doby 

Nasz ambasador

Butelki szklane 
0,5 l, 1 l

O smaku prawdziwej 
czarnej czekolady

30

Poddawane 
leżakowaniu przez 
co najmniej 30 dób

Butelki szklane
1 l

Kwas z gęstą oraz
obfitą, pyszną pianą

Orzeźwienie dla dorosłych,
przysmak dla 
najmłodszych

PIWO TYPU EUROPEAN LAGER 
Niefiltrowane, zaw. alk. 5,0%   

Piwo, które z bliska obserwowało życie we dworze 
To unikalne dziedzictwo dawnego browarnictwa. Jest ono fermentowane w 
otwartych kadziach przez okres nie krótszy niż 20 dób. W ten sposóbujawnia 
się prawdziwy smak słodu wykorzystywanego do warzenia piwa dworskiego z 
ledwo wyczuwalną goryczą i nutami drożdży, zbóż i ziół.

Bez dodatków — tylko woda, słód jęczmienny, chmiel, drożdże piwne.

PIWO TYPU EUROPEAN DARK LAGER 
Niefiltrowane, zaw. alk. 5,5 % 

Nasz ambasador. Najbardziej oficjalne - 
Bistrampolio dvaro
Tytuł ambasadora dworu zobowiązuje do rozlewania do butelek o wyjątkow-
ym wzornictwie wyłącznie piwa, które zachowało najlepsze tradycje dawnego 
browarnictwa. Gdy było ono warzone w niewielkich partiach, fermentowane 
w otwartych kadziach przez co najmniej 7 dób, leżakowało nie krócej niż 22 
dni w zamkniętych tankach leżakowych, ujawniając w ten sposób prawdziwy 
smak. Dlatego właśnie, po otwarciu butelki, rozchodzi się aromat karmelu, 
czarnego chleba oraz prażonego zboża z nutami toffi i suszonych owoców. Słód 
karmelowy nadaje piwu barwę ciemnego mahoniu i miedzi, które dodatkowo 
podkreśla gęsta biała piana.

Bez dodatków — tylko woda, słód jęczmienny oraz karmelowy, chmiel, drożdże 
piwne.

EBC 52                        IBU 16                      OG 12,2

PIWO TYPU BALTIC PORTER
Niefiltrowane, zaw. alk. 6,0 % 

Spadkobierca walorów smakowych prawdziwej czarnej 
czekolady 
Brzeczka uwarzona w kotle na ogniu, poddana leżakowaniu przez 30 dni w 
zamkniętych chłodnych zbiornikach sprawia, że piwo uzyskuje barwę czarnej 
czekolady oraz subtelną gorycz i aromat. Na tle jego prawie czarnej barwy do-
skonale wyróżnia się gęsta biała piana, a w ustach przez długi czas intensywnie 
odczuwa się smak palonego słodu, jak również łagodną gorycz czarnej czeko-
lady, nuty karmelu, toffi oraz suszonych owoców.

Bez dodatków — tylko woda, słód Pilsner, monachijski, karmelowy, czarny i 
czekoladowy, chmiel, drożdże piwne.

Browar się szczyci, goście są w zachwycie 
Pyszny, orzeźwiający, napić się zachęcający. Wyjątkowo dumni jesteśmy z tu 
na miejscu warzonego oraz poddawanego leżakowaniu kwasu naszego bro-
waru, który latem chłodzi serce, zimą natomiast je rozgrzewa. Słodki, smac-
zny, prawie czarny, z gęstą i obfitą, pyszną pianą. Prawdziwe orzeźwienie dla 
dorosłych oraz przysmak dla najmłodszych, ponieważ kwas nie zawiera ani 
kropli produktów nienaturalnych . Tylko zapach świeżego czarnego chleba oraz 
słodycz cukru i słodu karmelowego. Taki, jaki rodzice pijali w dzieciństwie, a 
jakim dzieci mogą delektować się obecnie. Kosztować kwasu prawdziwego, 
przez każdego z gości chwalonego.

Bez dodatków — tylko woda, koncentrat brzeczki kwasowej 7,7% (mąka żytnia, 
słód żytni i jęczmienny), cukier, regulator kwasowości kwas cytrynowy.

EBC 14                        IBU 7                       OG 11,2

PIWO CIEMNE 
BISTRAMPOLIO DVARO

EBC 80                        IBU 20                       OG 13,4

KWAS 
BISTRAMPOLIO DVARO 

PIWO JASNE 
BISTRAMPOLIO DVARO 

BISTRAMPOLIO DVARO
PIWO CZARNE O SMAKU CZEKOLADY 
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Butelki szklane
0,5 l i 1 l

Wyrazisty charakter 
wiosny

Bohater święta 
powitania wiosny

Kanapinis

Bohater święta 
powitania wiosny

Kanapinis

Piwo zwycięskie

Tylko udane 
transakcje kończą się 

spożywaniem piwa 
MAGARYČIŲ

W piecu wypiekane,  
zimne pijane

Poczęstunek dla 
uczczenia sukcesu

Piwo — litewski 
chleb w płynie

PIWO TYPU EUROPEAN DARK LAGER
Niefiltrowane, zaw. alk. 5,3 %

Wiosna zimę wypraży, chęć skosztowania 
nad abstynencją przeważy  
Bohater święta spotkania wiosny Kanapinis zawsze pokonuje niegodziwego 
Lašininisa. Dlatego właśnie zima nie jest w stanie zwyciężyć, tak samo próby 
oparcia się pokusom grzesznie ciemnego piwa są bezowocne. Jest to prawdzi-
wa klasyka, z której słynie również technologia warzenia tej pokusy. Piwo jest 
fermentowane w otwartych kadziach, następnie leżakuje i wreszcie zachwy-
ca od pierwszego łyka. Z ledwo odczuwalną tradycyjną goryczą, którą później 
zastępuje doskonale zrównoważona gorycz oraz posmak palonego słodu. 
Wyrazisty charakter wiosny, emanujący dobitnym aromatem słodu, karmelu 
oraz chmielu tuż po otwarciu butelki, a po dokładniejszym przyjrzeniu się — 
intensywną barwą ciemnego mahoniu. Prawdziwa nagroda za zwycięstwo nie 
w postaci naramienników, tylko wąsów z białej piwnej piany.

Bez dodatków — tylko woda, słód jęczmienny oraz karmelowy, chmiel, drożdże 
piwne.

EBC 52                    IBU 14-15                   OG 12,2

Butelki szklane 
1 l

Butelki szklane
0,5 l i 1 l

PIWO TYPU EUROPEAN DARK LAGER
Niefiltrowane, zaw. alk. 5,7 % 

W piecu wypiekane, zimne pijane
Piwo — litewski chleb w płynie. I to sformułowanie dosłownie realizowane jest 
właśnie przy produkcji tego piwa. Słód do tego piwa zagniata się jak ciasto i w 
bochnach wsadza do pieca chlebowego. Po należytym wypaleniu, późniejsza 
droga słodu jest taka jak zwykle. Piwo bywa ciemne, o mocnym karmelowym 
posmaku. Uzyskuje się intensywną czerwień, przechodzącą w barwę czarne-
go chleba ze sztywną piwną pianą. Piwo wyróżnia się przyjemnie kwaskawym 
smakiem z lekko odczuwalnym posmakiem chleba i pradawnego kiszonego 
kwasu.

Bez dodatków — tylko woda, słód jęczmienny, palony słód jęczmienny, słód 
karmelowy, chmiel, drożdże piwne.

EBC 50                        IBU 16                       OG 12,2

KEPTINIS
PIWO CIEMNE 

PIWO TYPU SPECIAL TECHNOLOGY 
Niefiltrowane, zaw. alk. 5,8 %   

Tylko udane transakcje kończą się spożywaniem piwa 
MAGARYČIŲ  
Dla tych spoza Poniewieża, pochodzenie tej nazwy nie jest jasne, jednak nie ma 
w tym winy piwa — mimo wszystko jest ono lubiane nie za nazwę, tylko za re-
cepturę. Ostatnia opiera się na wieloletnim doświadczeniu naszych piwowarów, 
mistrzowskiej umiejętności uwarzenia z, na pozór, zwykłych słodów, smaczne-
go piwa, w którym słód karmelowy i jęczmienny wirują w tańcu. Tu słodycz 
zastępuje bardziej pikantny posmak oraz odzywa się nuta prażonych orzechów. 
Zastanawiasz się, co jednak oznacza „magaryčios”? Jest to poczęstunek dla 
uczczenia sukcesu (po sprzedaży, zakupie czegoś, zawarciu umowy). Podczas 
tego poczęstunku gospodarz podawał swoje najlepsze piwo.

Bez dodatków — tylko woda, słód jęczmienny i karmelowy, chmiel, drożdże 
piwne.

MAGARYČIŲ
PIWO PÓŁCIEMNE

EBC 23                        IBU 12                       OG 11,5

Butelki szklane 0,5 l,1 l 
30 l beczułka

PIWO TYPU EUROPEAN LAGER
Niefiltrowane, zaw. alk. 5,1 %  

Spodoba się zarówno studentowi, co nie nosi brody, jak też 
każdemu, kto duchem jest młody
Piwo to nie ma nic wspólnego z konopiami. K.A.N.A.P.I.N.I.S, jak się okazało, 
to rywal znieważającego wszystkich Lašininisa, postaci z Zapustów, zawsze go 
pokonujący. I na cześć tego zwycięzcy nazwaliśmy zwycięskie piwo, przypomi-
nające barwą stóg siana na głowie Kanapinisa (niektórzy widzą tu nawet dredy). 
Piwo — niefiltrowane, prawdziwe „wiejskie”, jednak przejrzyste, „schludne”, 
a dzięki starannie dobranemu chmielowi doskonale zrównoważona gorycz 
współgra ze słodyczą, uwydatniającą się dopiero na końcu. Nie jest tajemnicą: 
geniusz kryje się w małych, zwykłych szczegółach.

Bez dodatków — tylko woda, słód jęczmienny, chmiel, drożdże.

EBC 14                        IBU 5                       OG 11,2

KANAPINIS
PIWO CIEMNE

KANAPINIS
PIWO JASNE
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Butelki szklane
1 l

Wyjątkowy aromat
żyta

Wyjątkowo lubianeprzez 
Litwinów

PIWO TYPU SPECIAL TECHNOLOGY
Niefiltrowane, zaw. alk. 5,2 % 

Przez niemieckie tradycje zainspirowane, przez Litwinów 
wyjątkowe lubiane
Niemieccy piwowarzy potrafią warzyć piwo, nasi z kolei — w mistrzowski sposób 
zachowują te umiejętności. Dlatego piwa do którego inspiracją posłużyły naj-
lepsze tradycje obcych krajów, które zostało sfermentowane przez mistrzów 
browarnictwa, każdy tu już skosztował, docenił oraz polubił. Nic bowiem dz-
iwnego: do warzenia tego piwa używa się słodu żytniego, wyróżniającego się 
orzeźwiającym smakiem oraz delikatnym aromatem wanilii, goździków i zboża, 
ledwo wyczuwalną nutą bananów i wanilii. Sprawdzona receptura, przeznac-
zona dla osób potrafiących docenić litewskie arcydzieło — mętne, w kolorze 
jasnego złota, o sztywnej białej pianie i niemieckich korzeniach.

Bez dodatków — tylko woda, słód pszenny i jęczmienny, chmiel, drożdże pi-
wowarskie górnej fermentacji.

EBC 14                      IBU 7-8                      OG 10,7

PIWO TYPU WEISSBIER
Niefiltrowane, zaw. alk. 4,6 %   

Wszyscy mężczyźni są piękni, a białe wąsy sprawiają, że 
piękne kobiety są jeszcze piękniejsze
Nawet gdy za oknem ponury wiatr kołysze konarami drzewa lub czapa śniegu 
przykryła dom sąsiada. Lato powraca z każdym łykiem białego piwa! Rozgrze-
wa ono zimową porą, orzeźwia upalnym latem. Ofiarowując uwydatniony przez 
otwartą fermentację, ukształtowany podczas leżakowania delikatny duet 
pszenicy i owoców, brzmiący lekką bananową nutą. Przyjemność dla serca i 
podniebienia, która sprawia, że myśli ulatują ku słońcu, morzu, białemu pias-
kowi. Które zdobi twarz białym wąsem.

Bez dodatków — tylko woda, słód pszenny i jęczmienny, chmiel, drożdże do 
piw pszenicznych.

EBC 10                        IBU 12                       OG 10,5

PIWO PSZENICZNE 
BISTRAMPOLIO WEISSBIER 

PIWO TYPU SPECIAL TECHNOLOGY 
Niefiltrowane, zaw. alk. 5,0%  

Alles ist gut (jak mawiają Niemcy)
Alus yra gerai (mawiamy my)
Z największym szacunkiem dla kobiety-piwowara pochodzenia niemieckiego 
I.O. Boiko, która stworzyła to piwo ponad sto lat temu, parafrazujemy znane 
powiedzenie, jednak nie recepturę. Dla nas to brzmi ciekawiej, gdyż mamy 
lepsze umiejętności warzenia piwa niż znajomość niemieckiego. Dowodem 
na to jest wykorzystanie do warzenia słodów żytniego i jęczmiennego, których 
połączenie nadaje charakterystyczny orzeźwiający smak, z kolei drożdże 
górnej fermentacji uwydatniają delikatny aromat wanilii i bananów. Wynikiem 
tego jest piwo przypominające tradycyjne domowe.

Bez dodatków — tylko woda, słód żytni i jęczmienny, chmiel, drożdże piwowar-
skie górnej fermentacji.

EBC 14                         IBU 7                       OG 10,7

I .  O.  BOIKO
PIWO JASNE

Butelki szklane 
1 l

Wyjątkowy aromat 
pszenicy

Litwini to wesołki:
przy kosztowaniu żaden 

nie spadł ze stołka
  

PIWO TYPU PALE WHEAT 
Niefiltrowane, zaw. alk. 4,6 % 

Litwini to wesołki: przy kosztowaniu żaden nie spadł ze 
stołka   
Wystarczy łyk, i już doskonale wyczuwalna jest nie tylko wesołość Litwinów, 
lecz również charakter tego piwa. Białe, niefiltrowane, dość mętne, o lekkim 
oraz orzeźwiającym i pretensjonalnym smaku. Piwo — wyszukane, jednak 
wszystkie zastrzeżenia kosztującego znikają gdy najdzie go ochota na let-
ni nastrój, i nie ważne, jaka pora roku za oknem. Przy warzeniu tego źródła 
radości wykorzystuje się otwartą fermentację oraz wyjątkowe drożdże do piw 
pszenicznych. W ten sposób ujawnia się ledwo wyczuwalna gorycz chmielu, 
delikatny aromat owoców i pszenicy oraz lekkie nuty bananów. Muzyka pory-
wająca do tańca i dobrej zabawy.

Bez dodatków — tylko woda, słód pszenny i jęczmienny, chmiel, drożdże do 
piw pszenicznych.

EBC 10                        IBU 12                       OG 10,5

RUGINIS
PIWO JASNE

KVIETINIS
PIWO BIAŁE 

Piwo zainspirowane 
przez I.O. Boiko

Do warzenia używa się
słodu żytniego i 
jęczmiennego 

Butelki szklane
0,5 l i 1 l

Piwo, które zdobi 
twarz białym wąsem

Aromat owoców

Butelki szklane 
0,5 l i 1 l
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Nieświęte piwo 
pod imieniem świętej

Nuty czarnej gorzkiej 
czekolady

Prawdziwi mężczyźni 
się delektują

Piekielnie
dobre 

PIWO TYPU HERB AND SPICE
Niefiltrowane, zaw. alk. 5,0 %   

Tak w głowie zawróci, że nic innego do zawracania nie 
zostanie  
Pyszne, chmielne, i co najważniejsze — legalne. Piwo to powstało jako 
eksperyment piwowarów „Aukštaitijos bravorai”, z kolei uznanie zdobyło u 
najlepszego eksperta — klienta naszego browaru. Dlatego postanowiliśmy 
podzielić się tajemnicą smaku, który już polubiła i doceniła zarówno młodzież, 
jak i starszyzna. Do produkcji tego piwa stosuje się prażone nasiona konopi 
włóknistych, ujawniające się jako pobudzający apetyt aromat prażonych 
orzechów, słodycz, wyrazisty zapach chmielu oraz zmielonego zboża. Gdy się 
skosztuje, wyrazistości nabiera łagodnie słodkawy smak słodu jęczmiennego 
z wyczuwalną wtórną goryczą chmielu. Wyjątkowe walory arcydzieła wieńczy 
intensywna barwa bursztynu, przyjemność kosztowania — lekkie zawroty 
głowy.

Bez dodatków — woda, słody jęczmienny, karmelowy i monachijski, nasiona 
konopi, chmiel, drożdże piwne.

            EBC 25                     IBU 12-13                 OG 11,0

PIWO TYPU HERB AND SPICE
Niefiltrowane, zaw. alk. 5,0%  

Nic kryminalnego — wyłącznie grzesznie przyjemny smak 
Tajemnicą tego piwa są prażone nasiona konopi włóknistych oraz chmiel, 
którego nazwy nasz piwowar nie chce ujawnić. Dlatego nie ma w tym nic 
nielegalnego: jedynie trochę mistyki, zamiłowania do pracy i wyobraźni 
przy tworzeniu receptury. W ten sposób do oceny przez receptory smaku 
konsumentów przedstawia się piwo bogate w mocno wyrażony smak słodu oraz 
wtórną gorycz chmielu. To wszystko odczuwa się jednocześnie z posmakiem 
pieczonego chleba, aromatem prażonych orzechów oraz lekką, nieco grzeszną 
słodyczą.

Bez dodatków — tylko woda, słody Pilsner, monachijski, karmelowy, prażone 
nasiona konopi, chmiel, drożdże piwne.

            EBC 25                        IBU 12                      OG 11,0

Intensywna barwa 
bursztynu

Tak w głowie zawróci, 
że nic innego do 
zawracania nie 

zostanie

Butelki szklane 
0,5 l

CANNABIS
PIWO PÓŁ-JASNE

Nic nielegalnego —
wyłącznie grzesznie 

przyjemny smak

Butelki szklane 0,5 l,1 l
30 l beczułka

Tajemnica piwa — 
mistyka, miłość do 

pracy oraz wyobraźnia

PIWO TYPU BOCK 
Niefiltrowane, zaw. alk. 5,9 %    

Nieświęte. Po prostu piekielnie dobre 
Nazwanie piwa imieniem świętej, wymagało nie lada poczucia humoru. Albo 
zakochania się przez kobietę, która stworzyła recepturę piwa. Niech to jed-
nak pozostanie tajemnicą. I mimo że tajemniczość ma swój urok, swoją wy-
jątkowość piwo to zawdzięcza nie nazwie. Jest ono unikalne pod względem 
technologii produkcji i słodu karmelowego wykorzystywanego do uwarzenia, 
swojej barwy, zmieniającej się z jasno rudej na głęboko bursztynową. Sprawia-
jącym przyjemność aromatem, przeplatającym się ze słodkimi nutami miodu, 
orzechów oraz ziół. Smak tego piwa jest doskonale zharmonizowany oraz dość 
niezwykły, nieco tajemniczy — podobnie jak pochodzenie jego nazwy. I mimo 
wszystko, może w tym kryje się miłość? Zawsze obecna, przynajmniej nasza. 
Miłość do piwa oraz rzemiosła.

Bez dodatków — tylko woda, słód jęczmienny i karmelowy, słód monachijski, 
chmiel, drożdże piwne.

KANAPĖ
PIWO PÓŁ-JASNE

Butelki szklane 
0,5 l

Butelki szklane
0,5 l

EBC 25                        IBU 10                       OG 15,0

MADONA
PIWO PÓŁ-JASNE

PORTERIS
PIWO CZARNE

EBC 80                        IBU 20                       OG 13,4

PIWO TYPU PORTER  
Niefiltrowane, zaw. alk. 6,0 %   

Dla mężczyzn wzór, dla kobiet — czar   
Jest to klasyka piwa, a jego postawny, solidny i mocny charakter już stał się 
znakiem wyjątkowej jakości. Lekko karbonizowane, bardzo gęste oraz czarne. 
Tuż po skosztowaniu, można poczuć mocny smak i zapach karmelu, palone-
go słodu, później zaś wyrazistości nabierają lekkie nuty owoców oraz czarnej 
gorzkiej czekolady. Nie da się tego piwa pozbawić nieznacznej goryczy, o jego 
mocy się przekonasz, przyjemnie cię zaskoczy: prawdziwi mężczyźni nim się 
delektują, a kobiety - zauroczy. 

Bez dodatków — woda, słód jęczmienny, monachijski, karmelowy, czarny i cze-
koladowy, chmiel, drożdże piwne.
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