Pivná karta
pivo so sebou váM NACAPUJEME AJ DO 0,33l a 0,5L PLECHOVKY
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.

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

iPA citra 1

pivovar GOD TIMES - svit

0, l

1,90€

Alkohol: 6,0% obj.

Jačmenné vrchne kvasené nepasterizované neﬁltrované pivo typu India Pale ALE, Určite Vás osloví výrazná aróma a vôňa amerického chmeľu CITRA.
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

fRANZ Tri ManZelky 15

0, l 2, 0€

Alkohol: 5,5% obj.

Pivo typu India Pale Ale medovej farby s výrazne plným sladovým telom. V chu a aróme cí ť medovú sladkosť s tónmi tropického ovocia a vyváženou horkosťou od prvého
vnemu až po doznievanie. Odporúčame k burgrom ako aj ku grilovaným jedlám s BBQ omáčkami.
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

!
!

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

HOREC 11

Pivný speciál predná hora

0, l 2, 0€

Alkohol: 4,5% obj.
Polotmavé špeciálne pivo typu Experimentálny Ale, nepasterizované, neﬁltrované. Pivo s receptúrou štyroch Fínskych a jedného Holandského sladu mu dodáva
plnú chuť a zla sto medenú farbu. Nezameniteľnú chuť mu dodal pridaný aj vývar z koreňa Horca.
o

DR. flámma MILD 12

NOVINKA

pivovar flamm - Rajecké teplice

Alkohol: 4,7% obj.

0, l 1,90€

DR. Flámma MILD je polotmavé vrchne kvasené pivo typu ALE. Príjemná jemná horkosť zaujme každého pivára.

!

Capované nealko

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

!
!

0,5l
0,3l

1, 0€
1,10€

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.

Nealko tmavý citrón
Alkohol: max 0,0% obj.
Osviežujúci miešaný nealkoholický nápoj s príjemnou sladkou a karamelovou chuťou.

Kofola
Alkohol: 0,0% obj.

0,5l 1 , 0€
0,3l 1,10€
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, IPA CITRA 14° - 0,125l, MORT SUBITE 10° - 0,125l, NACHMELENÁ OPICE IPA 14° - 0,125l

WIFI: Sosovka2018

stanicnypivovar

Staničný pivovar

