Długi Weekend – Pilsner 7,80 zł
ekstrakt 12,1 blg, alk. 5,0%, IBU 30

z użyciem amerykańskich chmieli. W smaku lekkie, delikatnie
goryczkowe, bardzo orzeźwiające.
Cicha Noc - Milk Stout z kakaowcem 9,30 zł

Klasyczny pilsner. Zbalansowany i rześki. Piwo
klarowne, złoty kolor, kremowa piana. Wyraźny
chmielowy aromat - nuty ziołowe i kwiatowe.
Zbalansowana i wyraźna goryczka. Lekka
słodowość. Chmielony na gorąco oraz dodatkowo na zimno
dwoma rodzajami chmielu.
Pogoda Ducha – Belgijski Dubbel 9,60 zł
ekstrakt 16,0 blg, alk. 7,0 %, IBU 21
Inspirowane bogatą belgijską tradycją, treściwe
piwo o miedzianym kolorze i gęstej pianie.
Chmielone z umiarem. Posiada złożony, słodowy i
delikatnie owocowy aromat. Smak bogaty,
słodkawy, pełny: nuty karmelu, biszkoptów, ciasteczek,
suszonych owoców i delikatnych przypraw.
Święty Spokój - Earl Grey IPA z trawą cyt. 9,90 zł
ekstrakt 14,2 blg, alk. 6,5% , IBU 50
Wyraziste piwo o barwie ciepłego bursztynu z
wyraźną, zbalansowaną goryczką i solidną słodową
podbudową. Złożony aromat i smak to zasługa kilku
rodzajów chmielu, herbaty z bergamotką i trawy
cytrynowej.
Na Wypasie - Session IPA 9,30 zł
ekstrakt 11,0 blg, alk. 4,3%, IBU 35
IPA w nieco lżejszej, sesyjnej wersji. Niefiltrowane.
W aromacie wyraźne cytrusy, kwiaty, lekka
korzenność, dzięki dodatkowemu chmieleniu na
zimno. Orzeźwiające, ze średnią goryczką. Ma nieco
mniejszą zawartość alkoholu, aby móc dłużej
cieszyć się piwem.
Leniwe Chwile – New England IPA 10,50 zł
ekstrakt 15,0 blg, alk. 6,0%, IBU 35
Pełne, aromatyczne, soczyste jak owoce. Złoty
kolor, naturalnie mętne. Intensywny aromat
owoców tropikalnych (mango, marakuja, papaja,
winogrona), dzięki dwukrotnemu chmieleniu na
zimno z użyciem kilku rodzajów chmielu. Delikatna goryczka,
wyraźny smak owoców tropikalnych.
Własne Sprawy – APA 8,99 zł
ekstrakt 13,6 blg, alk. 6,0% , IBU 45
Ciemnozłoty kolor, kremowa piana, wyraźna i
zbalansowana goryczka. Niefiltrowane.
Wykorzystaliśmy kilka odmian chmielu tworząc
piwo z wyraźnym aromatem cytrusów, grejpfrutów,
owoców tropikalnych i żywicy.
Radość Życia – Amerykańskie Pszeniczne 9 zł
ekstrakt 12,0 blg, alk. 4,5%, IBU 20
Piwo pszeniczne z amerykańskimi chmielami. Jasne,
delikatnie mętne. Wyraźny aromat cytrusów i
kwiatów dzięki dodatkowemu chmieleniu na zimno

ekstrakt 16,0 blg, alk. 5,8%, IBU 29
Mleczny stout z kakaowcem - ciemne, niemal
czarne piwo łączące delikatną słodycz i subtelną
goryczkę. W smaku gładkie, jedwabiste. Posiada
wyraźny aromat i smak kawy, kakao i mlecznej
czekolady.
Pełen Luz – Black IPA 9,90 zł
ekstrakt 16,0 blg, alk. 6,5%, IBU 68
Solidne piwo o złożonym aromacie i smaku.
Czarne, z gęstą pianą. W zapachu wyraźne nuty
chmielowe: żywiczne, ziołowe i cytrusowe. W
smaku zrównoważone – łączy silną chmielową
gorycz z kompozycją palonych słodów.
Siła Spokoju Sherry Oloroso – Imperialny Stout
12,50 zł
ekstrakt 21,0 blg, alk. 9,0%, IBU 63
Piwo mocne, złożone, bogate, lekko
rozgrzewające. Ciemno rubinowe, prawie czarne.
Wyraźny aromat suszonych owoców, wiśni,
subtelne nuty alkoholowe. W smaku prażone zboże, czekolada
łączą się z wiśnią, miodem oraz delikatnymi nutami wina i beczki,
dzięki długiemu leżakowaniu z dębiną z beczki po ciężkim
hiszpańskim winie.
Siła Spokoju Wanilia i Bourbon – Imperialny
Stout 12,50 zł
ekstrakt 21,0 blg, alk. 9,0%, IBU 63
Piwo mocne, złożone, bogate, lekko
rozgrzewające. Ciemno rubinowe, prawie czarne.
Wyraźny aromat suszonych owoców, śliwki,
wanilii, subtelne nuty alkoholowe. W smaku lekko palone,
piernikowe, nuty wanilii i śliwki, dzięki długiemu leżakowaniu z
wanilią macerowaną w bourbonie.
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