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Cześć! Nazywamy się Grzegorz i Michał
Malcherek. Od 6 lat prowadzimy we Wro
cławiu i Katowicach kultowe już multitapy
pod nazwą KONTYNUACJA. A że bardzo
lubimy, jak coś się dzieje i bardzo lubimy
kraftowe piwo, postanowiliśmy je nie tylko
sprzedawać, ale też warzyć! Postawiliśmy
browar w Jelczu-Laskowicach. Od roku
warzymy piwo na własnym sprzęcie.
W projekcie CZEŚĆ BRAT! dołączyli do nas
zapaleni piwowarzy Andrzej Pietrzyk
i Krzysztof Markiewicz, którzy są
odpowiedzialni za receptury cześćbratowych
piwek.
ZAMÓWIENIA
Brat Grzegorz
Brat Michał

660 683 964
696 437 032

/CzescBrat

Warzymy, to co lubimy, ale też to, po co
najchętniej sięgają klienci. A wiemy, co
lubią, bo serwujemy im piwo od ponad 6
lat!
I wszystko składało się tak pięknie, do
ostatnich wydarzeń. Aktualnie nasze plany
zmodyfikowało życie. Postanowiliśmy
przetrwać ten ciężki czas!
Bo kto jak nie my?
Dziękujemy, że to czytacie.
Dziękujemy, że zamawiacie!
PS Na zdrowie! :)

grzegorz@czescbrat.pl
michał@czescbrat.pl

@czescbrat

CZEŚĆ BRAT!
JEDNO I DO DOMU!
STYL: Helles/Monachijskie Jasne
Alk. 4,4% obj. Ekstrakt: 11,4% wag.
Cześć! Szukasz klasyki bez udziwnień?
Helles i wszystko jasne! Piwo lekkie,
orzeźwiające, przyjemnie słodowe
z kwiatowymi nutami w tle. Pełny smak
wsparty lekką chmielową goryczką.
CENA

6 zł
CZEŚĆ BRAT!
MAŁE CZY DUŻE?
STYL: pszeniczne
Alk.: 4,7% obj. Ekstrakt: 12,3% wag.
Słomkowa barwa, mętne oblicze, konkretna
piana. Jak na dobrą bawarską pszenicę
przystało jest orzeźwiająca, słodowa, solidnie
bananowa z goździkowymi nutami.
PS Wiadomo, małe się nie opłaca!
CENA

6 zł
CZEŚĆ BRAT!
KONTYNUUJEMY?
STYL: American India Pale Ale
Alk.: 6,5% obj. Ekstrakt: 15% wag.
Naładowana chmielem klasyka piwnej rewolucji.
Tropikalno-żywiczne z nutami cytrusów i mango
(to właśnie robota amerykańskich odmian
chmielu!). Wyraziste, wytrawne z konkretną
goryczką.
CENA

8 zł

CZEŚĆ BRAT!
POŻYCZ STÓWĘ
STYL: American Pale Ale
Alk.: 5% obj. Ekstrakt: 13% wag.
Łagodniejsze (niż AIPA) oblicze piwnej rewolucji. Soczyste, orzeźwiające, szczodrze
nachmielone. Cytrusowożywiczne aromaty
i grejpfrutowa goryczka ze słodową kontrą.
CENA

8 zł
CZEŚĆ BRAT!
ODDAJ STÓWĘ
STYL: DDH Hazzy APA
Alk.: 4% obj. Ekstrakt: 12% wag.
Potężniejsze oblicze łagodnego American Pale
Ale! Mętne, solidnie nachmielone, soczyste
i orzeźwiające. W zapachu dominują cytrusy
(grejpfrut, cytryna, ananas, mango) i delikatna
nuta pudrowych cukierow. W smaku wytrawne,
cytrusowe, przyjemnie goryczkowe.
CENA

8 zł

CZEŚĆ BRAT!
COŚ NA WIECZÓR?
STYL: Oak Aged Tonka Sweet Stout
Alk.: 4% obj. Ekstrakt: 16,5% wag.
Ciemne, przyjemnie słodkie, gładkie, pełne,
kawowoczekoladowomarcepanowe.
To nasza deserowa interpretacja Stoutu!
Z dodatkiem bobu tonka (marcepanowe nuty),
płatków owsianych i jęczmiennych oraz laktozy.
Leżakowane z macerowanymi płatkami
dębowymi z beczek po whisky.
CENA

8 zł

