Charakterystyka stylu
(w nawiasie termin przydatności)

1#7
Red IPA
(10.08.2020r.)

2#3.1
Bursztynowe Ale
z rooibosem
(30.09.2020r.)

2#4
Piernikowe Ale
(14.08.2020r.)

2#5
American Pale Ale
z trawą cytrynową
(27.09.2020r.)

3#1
Brown Porter
(18.09.2020r.)

4#5
Pils Alternatywny
(16.06.2020r.)

Mała ilość

5#1
Słodka Pszenica
(30.10.2020r.)

Nasza czerwona IPA przyciąga wzrok głęboko
rubinowym kolorem i delikatną beżowo –
różową pianą.
Intensywne cytrusowo – owocowe aromaty
współgrają z wyraźnymi, słodkimi nutami.
Piwo posiada sporo „ciała” kontrastując przy
tym z wyraźnie żywiczną goryczką i
prawdziwie chmielowym charakterem.
cieszące się niesłabnącą popularnością piwo
o przepięknej – bursztynowej barwie, gdzie
głęboki słodowy smak został wzbogacony
szlachetnym
herbacianym rooibosem i domieszką maliny,
nagietka i kocynki piaskowej.

Jest takie jedno… wyjątkowe…
alternatywne… piernikowe.
Takie nasze dla Was, w ten wyjątkowy czas.
W październikowy pochmurny dzień, kiedy
każdemu do Świąt było jeszcze daleko, w
naszym browarze działy się czary: ziarna
ziela angielskiego, pączki goździka,
kardamon, kora cynamonu, korzeń imbiru,
skórka pomarańczy i… potem praca:
łuskanie, śrutowanie, ścieranie, mielenie,
warzenie, garść wielkiego serca i … poczuj
ten aromat Świąt! To nie tylko piwo- to
ukojenie, nuta szczęścia i wyjątkowy smak
przy wigilijnym stole w prezencie dla Ciebieod Browaru Alternatywa!!!
przyjemnie lekkie i orzeźwiające piwo,
gdzie cytrusowe aromaty amerykańskich
chmieli zostały podbite świeżością trawy
cytrynowej i skórki cytryny. Jesteśmy pewni,
że będzie to doskonałym uzupełnieniem
oferty dań restauracji.

Szlachetne, ciemne piwo uwarzone w
klasycznym stylu angielskiego porteru. Piwo o
zbalansowanej słodowości i delikatnej
goryczce, wyraźnie zdominowanej przez
kuszące nuty mlecznej czekolady.
Pokochaj ten aksamitny smak.
Piwo niekontrowersyjne, przypadające do
gustu nawet „nie piwoszom”, klasyczny
pijalny lager, głębie smaku czerpie z
najwyższej jakości surowców i bogatej
kompozycji chmieli.
Lekkie delikatne piwo pszeniczne,
niskogoryczkowe o niskiej zawartości
alkoholu. Wyróżnia je przyjemny aromat
goździków i bananów.

Parametry piwa

Butelka
Petainer 30 l
0,5 l
(netto)
(netto)

Goryczka

-------

330,00 zł

5,49 zł

320,00 zł

-------

300,00 zł

4,83 zł

280,00 zł

5,47 zł

300,00 zł

4,69 zł

-------

4,07 zł

250,00 zł

Alk. 6,0% ,16° blg

Goryczka
o

Alk. 5,5 % 13 blg

Goryczka
Alk.5,5%, 14°blg

Goryczka
Alk. 5,0 % 12 °blg

Goryczka
Alk. 5,0 % 13 °blg
Goryczka
Alk.5,0%, 12 °blg
Goryczka
Alk. 4,0%, 12 °blg

5#6
Truskawkowa Pszenica
(21.08.2020r.)

6#5
RIS
(data uwarzenia: 11.2018)

8#2
Saison
(30.08.2020r.)

Orzeźwiające połączenie naszej słodkiej
pszenicy i prawdziwych owoców truskawki.
Typowa pszeniczna gładkość, przyjemna
zbożowość, aromaty goździkowo –
przyprawowe, z nutą bananów doskonale
łączą się ze słodkim aromatem truskawek.
Uzyskaliśmy wysoki ekstrakt piwa przy
zbalansowanej pełnej paloności i zawartości
alkoholu. Piwo jest smoliście czarne, gęste, z
przepiękną beżową pianą. W smaku i
aromacie wyraźnie palone, z zaznaczoną
chmielową goryczką, z dominującymi
przyjemnymi nutami czekolady, palonej kawy
i pumpernikla.
Styl piwa pochodzący z francuskojęzycznej
części Walonii. Cechuje się bardzo bogatym
smakiem i aromatem. Ciemnopomarańczowa
barwa z białą, obwitą pianą cieszy oko.
Złożony aromat kompozycji skórki gorzkiej i
słodkiej pomarańczy, czerwonego pieprzu oraz
korzenno-przyprawowych nut pochodzących
od specjalnego szczepu drożdży, współgra z
owocowymi nutami i przyprawowymi
akcentami. Delikatna słodowość w smaku,
wytrawność oraz delikatna cierpkość
orzeźwiają oraz pobudzają zmysły smaku.

Goryczka

5,47 zł

320,00 zł

But.
0,33l.
13,60 zł

470,00 zł

5,59 zł

330,00 zł

But.
0,33l.
9,60 zł

-------

But.
0,33l.
18,10 zł

--------

Alk. 5,0%, 12°blg

Goryczka
Alk.10,5%, 28 °blg

Goryczka
Alk.6,5%, 14°blg

PIWA LEŻAKOWANE W BECZKACH

6#4.1
Podwójny Chilli Milk
Stout z wanilią
(31.12.2020)

10#1.2
Wiśniowy Brett Porter
(1.01.2021)

Postanowiliśmy podkręcić naszego podwójnego
Milk Stouta, by stał się bogatą kompozycją
smaków i aromatów. Pierwszym etapem było
leżakowanie w dębowych beczkach po
Bourbonie, następnie doprawienie papryczkami
chilli, a zwieńczeniem kompozycji było dodanie
wanilii. Tak powstało piwo o złożonym aromacie
czekolady, kawy, wanilii, Bourbonu i
zaskakującego chilli. Słodkie w smaku, delikatnie
palone, gładkie, rozgrzewające na finiszu.

Fermentacja dzikimi drożdżami bretanomyces
wzbogaciła naszego Portera o aromaty owocowe
i nadała mu wyraźną kwasowość oraz dzikie
nuty.

Goryczka
Alk.5,5%, 17°blg

Goryczka
Alk.8,5%, 22 °blg

