PIVNÍ LÍSTEK
IN VINO VERITAS, IN PIVO TÉŽ...

DOLMEN

1

POLOTMAVÝ 11% LEŽÁK

Tento druh piva se vyznačuje především jemnou karamelovou chutí. Chmelová vůně
a hořkost je jemně potlačena tak, aby mohla vyniknout příjemná karamelová chuť
tohoto piva. Recept byl vytvořen během měsíce března roku 2013. Pro výrobu byly
použity tři druhy sladů a jedna odrůda chmele. Barva je laděna do jemných
granátových odstínů. Po napití se v ústech rozplyne jemná karamelová chuť
a příjemná plnost.
45,-/38,-

0,5 l/0,3 l

BRAN

1

SVĚTLÝ 12% LEŽÁK

Toto pivo je vařeno klasickou metodou s odděleným hlavním kvašením
a dokvašováním v ležáckých tancích. Pivo se vyznačuje sladovou plností, příjemnou
vůní a jemnou chmelovou hořkostí. Tyto příjemné senzorické vlastnosti jsou tvořeny
použitím kvalitních surovin, jako jsou voda, slad, chmel a pivovarské kvasnice.
Všechny chuťové složky se doplňují a jsou v příjemné harmonii. Všechny použité
suroviny projdou kvalitním řemeslným zpracováním, jehož výsledkem je příjemný
chuťový zážitek po napití. Pivo je vyráběno ze dvou druhů sladů a dvou odrůd
chmele. Celkový dojem završuje bílá krémová pěna.
45,-/38,-

0,5 l/0,3 l

MENHIR

1

POLOTMAVÉ 15% SILNÉ PIVO

Náš “nadupaný” Menhir 15% je přeborník v kategorii silné pivo, u nás samozřejmě
nepasterizované a nefiltrované, takže si zachová všechny výživové látky, chuť
a kvalitu. Vařený z kvalitního záhlinického plzeňského sladu s přídavkem většího
poměru sladu mnichovského. Čímž je do piva dodáno příjemné sladové aroma
a lehce plnost. Dále je náš Menhir tvořen z mírným přídavkem karamelového a také
pro efekt velmi nepatrným množstvím praženého sladu, jenž oba tyto slady náš
Menhir zbarví krásně do mírně tmavší jantarové barvy a zároveň podtrhne jemnými
podtóny karamele, takže se Vám v celkovém spojení těchto sladů, takzvaně rozplyne
na jazyku. Celé je to zvýrazněno našimi českými chmely, především velkým poměrem
našeho kvalitního žateckého poloraného červeňáku, takže můžete očekávat
příjemné chmelové jemné aroma a jemnou chmelovou chuť. A tak v kombinaci s výše
uvedenými slady spoluutváří spojení příjemné jemné sladové a chmelové chuti.
Prostě ideální kamarád do deštivého podzimního počasí, kdy Vás pohladí svou chutí,
kterou potěší a svou silou jak povzbudí, tak zahřeje, takže Vám na podzim jedině
prospěje.
52,-/45,-

0,5 l/0,3 l

VÁNOČNÍ LEŽÁK

1

POLOTMAVÉ 13% SILNÉ PIVO

Co dokáže lépe navodit vánoční atmosféru než večer s přáteli a s rodinou? Co třeba
večer s přáteli a s rodinou nad půllitrem vánočního ležáku z pivovaru Kolštejn? Tento
pivní speciál pro Vás náš sládek dochutil nejen českým chmelem, ale také směsí
typického vánočního koření. Díky tomu je náš 13% Vánočný ležák hned po přivonění
cítit vánoční náladou. Po napití pak, kromě chuti vánočního koření, ucítíte na jazyku
též výrazné a plné oříškovo – karamelové tělo doplněné mírnou a jemnou hořkostí.
0,5 l/0,3 l

52,-/45,-

PIVNÍ LÍSTEK
IN VINO VERITAS, IN PIVO TÉŽ...

DOMÁCÍ PIVO Z KOLŠTEJNA S SEBOU

MOŽNOST ODNÉST SI PIVO V 1 l PET LAHVÍCH NEBO 0,75 l SKLE

DOLMEN 11%
1 l PET

99,-

BRAN 12%
1 l PET

99,-

MENHIR 15%
1 l PET

109,-

VÁNOČNÍ LEŽÁK 13%
0,75 l sklo

109,-

DOLMEN, BRAN, MENHIR, VÁNOČNÍ LEŽÁK
5 l soudek

550,-

DOLMEN, BRAN, MENHIR, VÁNOČNÍ LEŽÁK
20 l soudek

1300,-

DOLMEN, BRAN, MENHIR, VÁNOČNÍ LEŽÁK
30 l soudek

1950,-

DOLMEN, BRAN, MENHIR, VÁNOČNÍ LEŽÁK
50 l soudek

3250,-

Soudky jenom na objednávky den předem.
Na 20 l, 30 l a 50 l sudy je účtovaná vratná kauce 1000,-

Sortiment nabízených druhů piv je volen s ohledem na širokou veřejnost
a na roční období. V naší nabídce proto nenajdete vždy všechny druhy piv
současně. V zimním období jsou vařena piva s vyšší stupňovitostí, v teplém
a letním období se v nabídce minipivovaru objevují piva se stupňovitostí nižší.

DOPLŇKY Z MINIPIVOVARU
PIVNÍ PODTÁCEK
KNIHA HISTORIE MINIPIVOVARNICTVÍ V BRANNÉ
SKLENICE
MAGNETKA
ETIKETA – RŮZNÉ DRUHY

15,99,100,40,15,-

