
 

 

Srebrna Legenda 
PILS DF 

Piwo dolnej fermentacji o czystym profilu 

smakowym z wyraźnie zaznaczonymi 

chmielowymi, ziołowymi akcentami 

kontrowanymi słodowo, herbatnikową 

podbudową słodową. Lekkie orzeźwiające 

zarazem bardzo pijalne  piwo. Wydobyliśmy dla 

Was subtelne smaki klasycznego Pilsa w naszym piwnym świecie będące równie szlachetnym 

skarbem, jak legendarne tarnogórskie srebro.  

12,5° Blg / 5% alkoholu   

 

 

 

 

 

Gorzka Zołza 
Double IPA 

Mocne chmielenie naszego piwa spotęgowało 

gorycz oraz wprowadziło intensywny aromat i 

smak. Wyjątkowo jasne, pozbawione słodyczy 

piwo pozwala rozkoszować się chmielowymi 

nutami. Kusi zmysłowym charakterem i wciąga do 

ogrodu goryczy. Prawdziwie Gorzka Zołza. 

19° Blg / 8,3% alkoholu  

 

 



 

 

 

Mocna Góra 
American IPA 

Złoty medalista PTP 2016. 

Intensywna goryczka wraz z buchającym 

aromatem owoców egzotycznych oraz lekko 

słodowy finisz. Całość ubrana w dość jasną 

barwę, aby jak najbardziej ujawnić chmielowy 

charakter naszego piwa. 

16° Blg / 6,6% alkoholu  

 

 

 

 

 

Dioblina 

Witbier 
Brązowy medalista KPR 2016. Lekkie, 

słoneczne piwo, z aromatem cytryny, 

pomarańczy i kolendry, z delikatną kwaskową 

nutą odsłodową. Aksamitny charakter 

zawdzięcza płatkom owsianym oraz pszenicy 

niesłodowanej. 

12,5° Blg / 4,6% alkoholu  

 



 

 

 

Czyli Czorne 
Wędzony Chili Stout 
Stout z nutą wędzoną, którą uzupełniają 

wyraźna goryczka, gorzka czekolada, kawa 

oraz wędzone chili. Na samym końcu palety 

smaków wychwycić można paloność wraz z 

delikatną chmielowością. Piwo dla miłośników 

mocnych wrażeń. 

16° Blg / 6,2 % alkoholu        

 

 

 

FURMAN 
Pszeniczne 

Piwo o charakterystycznej aksamitnej i gładkiej 

konsystencji, którą nadaje pszenica, z jednoczesnym 

posmakiem estrów owocowych, głównie o smaku i 

zapachu banana. Lekkie i orzeźwiające. 

12,5° Blg / 5% alkoholu     

 

   

 

 

 



 

 

Ale Proste 
Klasyczne Ale 
Nieskomplikowane, pijalne piwo, które trafi 

w gusta każdego piwosza? Ale proste! Nasze 

ale, czyli klasyczne piwo górnej fermentacji, 

jest lekkie, słodowe, z delikatnymi nutami 

polskiego chmielu Oktawia, który nadaje 

goryczkę, wprowadza aromat i lekki smak 

owocowy. W efekcie powstało idealnie 

delikatne i przyjemne piwo. 

12,5° Blg / 5% alkoholu       

 

 

 

Od KWIETNIA 2020 dostępne : 

Coffee Twist 
Double Coffee Milk Stout 
Srebrny medalista KPR 2017. Piwo o 

wyraźnym smaku słodkiej kawy z 

mlekiem, deserowej czekolady oraz 

kakao. Całość przełamana umiarkowaną 

goryczką oraz tanicznością z płatków 

dębowych. 

19° Blg / 6% alkoholu       

 


