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Pivná karta

o

Stanicná 10

0,5l
0,3l

Alkohol: 4,1% obj.

1 , 0€
1,10€

Svetlé výčapné pivo, pasterizované, ﬁltrované. Vyrobené z vody, jačmenného sladu a chmeľu. Pivo výborne hasiace smäd, s bohatou penou a jemnou, stredne
intenzívnou chmeľovou horkosťou. Vyrovnaná príjemná chuť a dobrý dojem po napi ho predurčujú nielen pre bežný konzum, ale aj pre slávnostnejšie príležitos .
o

Prednosta 12

0,5l 1 ,80€
0,3l 1,30€

Alkohol: 5,0% obj.

Svetlé pivo, plzenského typu, ležiak, pasterizované, ﬁltrované. Vyrobené z vody, jačmenného sladu a chmeľu. Intenzívna chmeľová chuť, bohatá kompaktná pena,
dokonalá čírosť a zaokrúhlená vôňa.
o

iPA Ic-ecko 13

0, l 1,90€

Alkohol: 5,5% obj.

Nepasterizovaná, neﬁltrovaná polotmavá IPA so sviežim citrusovým nádychom. Na začiatku príjemná sladová chuť rozvíjajúca sa do silnej chute chmelu.
Mierne karamelové svieže pivo ľahko piteľné.

0,5l 1,90€
0,3l 1, 0€

DEPO tmavé pivo
Alkohol: 5,0% obj.

Dark lager, tmavé pivo, výčapný ležiak, pasterizované, ﬁltrované. Vyrobené z vody, jačmenného sladu a chmeľu. Chuť je zo začiatku až po záver mierne sladová, ale
v strede ucí te príjemné náznaky karamelu, kakaa a kávy.
o

WEIZEN 12

0, l 1,90€

pivovar kaltenecker - roznava

Alkohol: 4,7% obj.
Veľmi obľúbené svetlé pšeničné pivo. Má príjemnú arómu, ktorú okamžite sprevádza chuť citrusových plodov, muškátu, vanilky, banánov, až po končiacu, jemne
kyslú osviežujúcu chuť citrónov. Pivo, ktoré má byť mútne a kyslé.
o

Nachmelená opice ipa 1

0, l 2, 0€

Brewery NACHMELENÁ OPICE - praha

Alkohol: 6,0% obj.
Vznešený pivný štýl IPA s americkými chmeľmi. Vrchne kvasené pivo s výraznou arómou po živici (až borovici), citrusoch a tropickom ovocí.
Typická je vyššia až suchá horkosť.
o

BRADÁC OCEAN WARRIOR IPL 1

0,5l 2 ,60€
0,3l 1,70€

SLOBODNÝ piVOVAR

Alkohol: 6,0% obj.

India pale lager vás už po prvom dúšku presvedčí, že bojovať za to, v čo veríte, sa opla . Tento novodobý objaviteľ má dosť odvahy na to, aby ležiaky posunul
do nových neprebádaných vôd. Pritom si pokojne zmeria sily aj so zdanlivo silnejším partnerom.
o

pivovar flamm - Rajecké teplice

DR. flámma 13

0, l 1,90€

Alkohol: 5,4% obj.
Viedenský ležiak, neﬁlter, nepaster, po použi českých chmeľov polotmavej medenej červenkastej farby s menšou horkosťou a výraznou sladovou chuťou.
o

!

MORT subite 10

0, 25l 1,90€

Beer port

Alkohol: 4,0% obj.
Náš fruit lambic vzniká spojením zmesi troch rôzne starých lambic-ov s čerstvými belgickými višňami. Má tmavú bordovú farbu a ružovkastú penu.
Sladkosť sa dokonale mieša s jemnou kyslosťou typickou pre lambic, čo z neho robí ľahko piteľné a osviežujúce pivo.
o

Paulaner Oktoberfest Bier 13,7

!

1,0l ,50€
0,5l 2, 0€
valové pivá musia mať minimálne 13,5 ° mladiny. 0,3l 1 , 0€

piVOVAR Paulaner

Alkohol: 6,0% obj.

Oktoberfestový ležiak od pivovaru Paulaner musí byť silnejší ako ostatné ležiaky, pretože fes
Paulaner toto pivo uvaril z mníchovského a plzenského sladu a chmelil tromi druhmi chmeľu. Každoročne opus historický pivovar viac ako 2 milióny hektolitrov
piva. Pivo sa vyváža z Mníchova Nockherbergu do viac ako 70 krajinách po celom svete. Neﬁltrované pšeničné pivo od Paulaner má v Nemecku vedúce postavenie
na trhu.

Nealko Radler svetlý Grep

Capované nealko!
Pivovar STEIGER

Alkohol: 0,0% obj.

!
!

0,5l 1 , 0€
0,3l 1,10€

Nealko radler svetlý grep je svetlý sladový nápoj, na ktorého výrobu sa použili suroviny ako pri výrobe piva - voda, jačmenné slady a chmeľ,
Keďže je to limonáda, proces prebehol bez kvasenia. Na dosiahnu e pravej osviežujúcej chute sa do nápoja pridal grepový sirup.
A nealko sladová limonáda je na svete....

!

Nealko Birell svetlý
Alkohol: max 0,5% obj.

0,5l
0,3l

1,80€
1,20€

Tajomstvo výroby Birellu Svetlého je v špeciálne vyšľachtenom kmeni pivovarských kvasiniek, ktoré sa pri jeho výrobe používajú. Vďaka nim sa Birell pripravuje
v neskrátenom výrobnom procese, rovnakom ako poznáme pri klasickom pive. Neprechádza žiadnymi chemickými ani fyzikálnymi úpravami a výsledkom je
dokonalá plná a príjemná horká chuť piva.

Kofola
Alkohol: 0,0% obj.

.

0,5l 1 ,80€
0,3l 1,20€

Kofola je sýtený nealkoholický nápoj vyrábaný na Slovensku a v Česku. Vznikla začiatkom 60. rokov 20. storočia v česko-slovenskom farmaceu ckom závode
Galena počas výskumu zameraného na nájdenie potenciálneho využi a pre nadbytočný kofeín, produkovaný pri pražení kávy. Výsledkom bol tmavý sladkokyslý
sirup Kofo, ten sa stal základnou zložkou nového nealkoholického nápoja Kofola, ktorý bol uvedený na trh v roku 1962..

Pivné denko

5x 0,125l 5,50€

PREDNOSTA 12° - 0,125l, WEIZEN 12° - 0,125l, IC-EČKO - 0,125l, DEPO - 0,125l, PAULANER 13,7° - 0,125l

WIFI: Sosovka2018

stanicnypivovar

Staničný pivovar

