
LINDEMANS FARO     2,99 € 

 
 

Typ piva: Lambic - faro       Objem: 25cl 

Výrobca: Brouwerij Lindemans  Obsah alkoholu: 5,5%  Stupňovitosť: 14° 
 
Neobvyklé vyváţenie kyslosti blízkej vínu a sladkej chute. Verzia belgického 
divokokvaseného pšeničného piva, ktoré je výsledkom miešania mladého lambiku z letnej 
sezóny a starých lambikov s pridaním kandidovaného cukru. Je vhodným doplnkom ku 
ktorémukoľvek dezertu. 

 
 

LINDEMANS APPLE     2,99 € 

 
 

Typ piva: Lambic - ovocny       Objem: 25cl 

Výrobca: Brouwerij Lindemans  Obsah alkoholu: 3,5%  Stupňovitosť: 13,3° 
 
Dlho pred tým, ako sa pri výrobe piva pouţíval chmeľ, bolo do sezónnych pív pridávane 
rôzne ovocie a bylinky. Pri tomto pive sa čistá, jasná aroma a chuť jabĺk spája 
s komplexnou ostrosťou lambiku. Vzniká tak hladké, ľahké telo so svieţou chuťou 
skutočných zelených jabĺk. 
 
 

LINDEMANS CASSIS     2,99 € 

 

Typ piva: Lambic - ovocny       Objem: 25cl 

Výrobca: Brouwerij Lindemans  Obsah alkoholu: 3,5%  Stupňovitosť: 14° 
 
Čierne ribezle sú uţ po stáročia obľúbenou ingredienciou pre pivá a likéry v Belgicku, ako i 
v severnej Európe. Pivo má tmavú, červeno-fialovú farbu, výraznu arómu a komplexnú 
chuť. Spája v sebe plné telo, svieţosť chute čiernych ríbezlí a ostrosť lambiku. Pivovar 
Lindemans pri výrobe pouţiva tzv. „priamu dţúsovu metodu“, pri ktorej namiesto celých 
plodov pridáva do rôzne starého lambiku ovocn šťavu. Výsledkom je plná ovocná chuť s 
charakteristickým,kyselkavým pozadím piva lambic.  

 

LINDEMANS FRAMBOISE    2,99 € 

 
 

Typ piva: Lambic - ovocny       Objem: 25cl 

Výrobca: Brouwerij Lindemans  Obsah alkoholu: 2,5%  Stupňovitosť: 14° 
 
Malinové pivo Lindemans je odvodené od lambiku dedinského belgického pivovaru. Má 
typickú, akoby drevnatú či tabakovú vôňu skutočných malín. Chuť je spočiatku kvetinová, 
po chvili výrazne zosladne a pripomína ovocnú šťavu. V doznievani panuje prekvapivá 
vyváţenosť medzi ovocnou kyslosťou sherry a zvieravosťou lambiku. Medzi ovocnými 
pivami je Framboise populárny a stále si dokaţe zachovavať určitú chuťovú komplexnosť. 

 

LINDEMANS PECHERESSE    2,99 € 

 
 
 

Typ piva: Lambic - ovocny       Objem: 25cl 

Výrobca: Brouwerij Lindemans  Obsah alkoholu: 2,5%  Stupňovitosť: 14° 
 
Pivo zlatej farby a plnej ovocnej chuti broskýň. 
 
 



LINDEMANS KRIEK     2,99 € 

Typ piva: Lambic - ovocny       Objem: 25cl, 25L 
KEG 

Výrobca: Brouwerij Lindemans  Obsah alkoholu: 3,5%  Stupňovitosť: 14° 
 
Čerešňová chuť zintenzívnená pouţitím ovocnej šťavy. Pivovar Lindemans pri výrobe 
pouţíva tzv. "priamu dţúsovú metódu". Výsledkom je plná ovocná chuť s 
charakteristickým, kyselkavým pozadím piva lambic. Pivo má svieţu, ostrú, avšak nie príliš 
kyslú chuť. Pivovar bol zaloţený v roku 1809 a je komerčne najúspešnejší z nezávislých 
výrobcov piva lambic. Lindemans bol pôvodne pivovarník, ktorý na farme varil pivo cez 
zimu a v lete pestoval jačmeň a pšenicu. Do roku 1930 však bol pivovar tak úspešný, ţe to 
znamenalo koniec poľnohospodárskeho zamerania.  

LIEFMANS CUVÉE BRUT    3,99 € 

Typ piva: Ovocne pivo       Objem: 37,5cl 

Výrobca: Liefmans Brouwerij  Obsah alkoholu: 6%  Stupňovitosť: 16° 
 
Ovocné pivo z radu flámskych sour ale-ov. 
 Toto pivo sa varí iba raz do roka, v júli. Je robený úplne odlišnou metódou ako tradičné 
ovocné čerešňové lambiky. Po uvarení mladé pivo maceruje s čerstvými celými čerešňami v 
plytkých nádrţiach (na 100 litrov piva sa pouţíva 13 kg čerešní). Následne dozrieva v 
pivniciach po dobu jedného roka. Po tejto dobe sa mieša s ďalšími produktami pivovaru, 
pivom Oud Bruin a Goudenband z rôznych ročníkov (starých aţ do 3 rokov). Výsledkom 
je komplexné, sýto-červené pivo typu ale s vyváţenou sladko-kyslou chuťou, so silným 
podtónom čerešní a šumivým nasýtením. 

LIEFMANS GOUDENBAND    3,99 € 

Typ piva: Flamsky sour ale       Objem: 37,5cl 

Výrobca: Liefmans Brouwerij  Obsah alkoholu: 8%  Stupňovitosť: 19,3° 
 
Vinna chuť a ľahka kyslosť piva ju radi k typu klasickych polotmavych piv typu ale, 
pochadzajucich z ich povodnej domoviny, historickeho vychodoflamskeho mesta 
Oudenaard. Liefmans Goudenband je v sučasnosti vareny v Dentergeme, tesne za hranicou 
zapadneho Flamska, kvasenie a dokvasenie však prebiehav Oudenaarde. Historia pivovaru 
siaha do roku 1625, varne zariadenie však bolo v roku 1991 demontovane. Osobita chuť 
pochadza z hydrouhličitanu sodneho, ktorym sa upravuje varna voda, ďalej zo subeţneho 
pouţivania niekoľkych druhov kvasiniek, z doby dokvasenia, ktora sa pohybuje od štyroch 
mesiacov do jedneho roku,z rezania mladšich a staršich ročnikov a z dozrievania vo fľaši. 

KASTEEL ROUGE      3,50 € 

 

Typ piva: Ovocne pivo       Objem: 33cl 

Výrobca: Brouwerij Van Honsebrouck   Obsah alkoholu: 8%  Stupňovitosť: 24° 
 
Belgický silný ale zrejúci s višňami a prídavkom višňovej šťavy. 
Ovocné pivo s unikátnou tmavočervenou farbou. Základom je pivo Kasteel Bruin, ktoré 
dozrieva minimálne 6 mesiacov s višňami. 
 Toto pivo dosahuje gastronomických kvalít a môţe byť podávané ako aperitív, ku 
barbeque, k dezertom alebo jednoducho ako výnimočný ale. 

 
 

KASTEEL DONKER/BRUIN    3,50 € 

Typ piva: Belgicky silny ale       Objem: 33cl 

Výrobca: Brouwerij Van Honsebrouck  Obsah alkoholu: 11%  Stupňovitosť: 24,1° 
 
Extravagantné, silné pivo plné sladovej chuti spadajúce pod druh tzv. "jačmenných vín". 
 Kasteel Bier je tieţ známe pod francúzskym názvom Bière du Château. Chateau je vodný 
zámok v západoflámskom Ingelmunsteri, pochádzajúci z roku 1736. Istú dobu bol sídlom 
flámskych knieţat. V jeho pivniciach po dobu 6-12 týţdňoch pivo dokvasieva, neskôr zreje 
v samotných fľašiach. Vyrába sa zo zmesi troch sladov, tmavého karamelizovaného cukru a 
chmelí  sa odrodou Kent Goldings. 

 



KASTEEL TRIPLE      3,50 € 

 
 

Typ piva: Abbey tripel       Objem: 33cl 

Výrobca: Brouwerij Van Honsebrouck  Obsah alkoholu: 11%  Stupňovitosť: 20,4° 
 
Nekompromisné silné svetlé pivo s chuťou vanilky, koriandra a citrusov. 
Vrchne kvasené pivo zlatej farby dozrieva vo fľaši. Dokonale zlaďuje rôzne druhy sladu a 
kvalitného chmeľu, čo mu dáva obzvlášť hladkú chuť a vôňu. 
 
 
 

PAUWEL KWAK      3,50 € 

Typ piva: Belgicky silny ale, vianočny špecial    Objem: 33cl  

Výrobca: Brouwerij Boostels  Obsah alkoholu: 8,4%  Stupňovitosť: 19,9° 
 
Pauwel (Pavol) bol legendárny krčmár, ktorý sa preslávil svojim silným pivom s dlhou 
trvanlivosťou. Dnešné pivo uvedeného mena je varené z troch druhov sladu a malého 
podielu cukru. Chuť a vôňa je sladová s náznakom nugátu, doznievanie je ovocné, 
pripomínajúce brandy s hrejivým pocitom. Pivovar bol zaloţený v r. 1791. Pohar v tvare 
presypacich je  tvarovany podľa starodavnych „poharov na rozlučku“ z doby, kedy dopravu 
obstaravali dostavniky ťahane koňmi. Při hostinci sa mohol jazdec z obdobneho pohara 
napiť bez toho, aby zosadol a po napiti si mohol pohar zasunuť do strmeňa. 
 

GULDEN DRAAK      3,50 € 

 

Typ piva: Abt/Quadrupel       Objem: 33cl 

Výrobca: Brouwerij Van Steenberge  Obsah alkoholu: 10,5%  Stupňovitosť: 22° 
 
Zlatý drak uzavretý v neprehľadnej sklenenej fľaši. Pivo je pomenované podľa zlatej sochy 
na veţi s hodinami v Gente, ktorú v roku 1111 počas prvej kríţovej výpravy pôvodne 
daroval mestu Konstantinopol nórsky kráľ a ktorú neskôr do Belgicka dal priviezť jeho 
neskorší vládca. Gulden Draak má silnú bylinkovo-chmeľovú arómu, prevládajúcu chuť 
praţeného sladu s karamelovým a čokoládovým charakterom. Starnutím sa chuť vylepšuje a 
vrchol dosahuje po dvoch rokoch dozrievania vo fľaši. 
 

BUSH AMBREE      3,50 € 

 

Typ piva: Belgicky silny ale       Objem: 33cl 

Výrobca: Brasserie Dubuisson  Obsah alkoholu: 12%  Stupňovitosť: 24° 
 
Najsilnejšie beţne vyrábané pivo v Belgicku. 
 "Bush" je poangličtený názov Duboissonov, rodinného mena vlastníkov pivovaru. Pivo, 
typovo najbliţšie anglickému jačmennému vínu, má broskyňovú, jemnú arómu, pri 
prevaľovaní na jazyku orieškovú chuť a dlhotrvajúcu, zemitú suchosť po pomarančovej 
kôre v doznievaní. Zaujímavosťou je, ţe sa v USA pivo predáva pod menom Scaldis. Ţeby 
"Bush" nebola dobrá obchodná značka? 

 

DELIRIUM TREMENS     3,50 € 

Typ piva: Belgicky silny ale       Objem: 33cl 

Výrobca: Brasserie Huyghe   Obsah alkoholu: 8,5%  Stupňovitosť: 16,1° 
 
Osobitý charakter a unikátna chuť, ktorá plynie z pouţitia troch rôznych druhov kvasiniek. 
 Pivo je varené pod značkou Huyghe, ktorá zastrešuje niekoľko desiatok pív. Medzi 
najznámejšie patria práve pivá pod označením Delirium.. 
 Delirium Tremens je svetlé pivo zlatej farby s výrazne pikantným charakterom, pretoţe sa 
pri výrobe pouţíva zmes troch rôznych druhov kvasiniek a veľké mnoţstvo chmeľu. 
Zakončenie je preto charakterizované intenzívnou suchou chmeľovou horkosťou. 



LEFFE BRUNE/BRUIN     3,50 €      

 

Typ piva: Abbey dubbel       Objem: 33cl 

Výrobca: AB InBev    Obsah alkoholu: 6,5%  Stupňovitosť: 15,6° 
 
Hnedé pivo s vyzretou chuťou a bohatou arómou praţeného karamelu. 
 Má nádych čokolády a tmavého ovocia s mierne sladkým zakončením, ktoré pripomína 
hrozienka. Sladkú chuť vyvaţuje korenená chmelová suchosť. 
 Značka Leffe je najznámejšou zo všetkých belgických pív typu abbey. Pivo sa začalo na 
tomto mieste variť v 13. storočí, ale po Francúzskej revolúcii výroba skončila. V súčasnosti 
sa opäť varí v pivovare Artois, ktorý vlastní skupina Interbrew, v Leuvene blízko Bruselu. 

 

LEFFE RADIEUSE      3,50 € 

 

Typ piva: Belgicky silny ale       Objem: 33cl 

Výrobca: AB InBev    Obsah alkoholu: 8,2%  Stupňovitosť: 18,5° 
 
Zástupca známej značky Leffe s bohatou chuťou so stopami ovocia. 
 Najsilnejšou stránkou piva Radieuse je bohatá chuť. Je čerešňovo-ovocná, blízka 
portskému vínu s mierne praţeným, škoricovým doznievaním. 
 
 
 
 

LEFFE VIEILLE CUVÉE     3,50 € 

 

Typ piva: Belgicky silny ale       Objem: 33cl 

Výrobca: AB InBev    Obsah alkoholu: 8,2%  Stupňovitosť: 18,5° 
 
Najmenej dostupné pivo z "rodinky" Leffe, dokonca aj v Belgicku. 
 Po naliatí dosahuje trvalú, hoci nízku penu s opojnou karamelovou arómou. Má zastaranú, 
sladovú chuť s doznievaním po čiernych ríbezliach a karameli, jemná nasládlosť je 
vyváţená horkosťou. Štruktúra je trochu ostrá, korenistá, čo však pridáva na ďalšej 
harmónii tohoto nezvyčajného piva. Farba je medená aţ hnedá, chuť krémová. 
 
 

WESTMALLE DUBBEL     3,50 € 

Typ piva: Abbey dubbel, trappist      Objem: 33cl 

Výrobca: Trappisten van Westmalle     Obsah alkoholu: 7%  Stupňovitosť: 
15,75° 
 
Trapistické pivo so zahmlenou, sýtou, tmavou farbou s nádychom do jantárova. 
 Po naliatí vytvára veľkú a penivú svetlohnedú čapicu, ktorá dlho vydrţí a na pohári 
vytvára bohaté krajkové obrazce. Pivo má dobré nasýtenie oxidom uhličitým, ktorý vytvára 
mnoţstvo malých bubliniek stúpajúcich na povrch. Spočiatku je cítiť sladkú sladovú a 
kvasinkovú arómu, potom silnú prítomnosť chmelu. Postupne prevládne sladová chuť s 
nádychom ovocia a banánov na kvasinkovom pozadí so suchým zakončením. 

 

ORVAL       3,50 € 

Typ piva: Belgicky ale, trappist      Objem: 33cl 

Výrobca: Brasserie d´Orval   Obsah alkoholu: 6,2%  Stupňovitosť: 
13,6° 
 
Jediné pivo produkované pivovarom trapistických mníchov s extra suchým zakončením. 
 Orval je klasické pivo v štýle abbey so silnou kvetinovo-chmelovou arómou a intenzívnou 
suchou chuťou s nádychom trpkých bobulí. Farba piva pochádza zo špeciálneho, podľa 
poţiadaviek pivovaru vyrábaného sladu. Okrem beţného chmelovaru je pivo 
ochmeľované ešte za studena pri kvasení. Pouţívanie polodivokých kvasiniek dodáva chuti 
piva výraznú plnosť a v doznievaní svieţu nakyslosť. 



CHAPEAU FRAISES     2,99 € 

 
 

Typ piva: Lambic - ovocny       Objem: 25cl 

Výrobca: Brouwerij de Troch  Obsah alkoholu: 3,5%  Stupňovitosť: 14° 
 
Jahodová variácia ovocného lambiku. 
 Spontánne fermentované pivo ochutené prírodnou šťavou z jahôd a dozrievajúce v 
dubových sudoch. Má veľmi prirodzenú, nefiltrovanú a hmlistú hnedo-červenú farbu. 
Chuť je veľmi priama, výrazná po jahodovej duţine, nezanechávajúca príliš sladké alebo 
kyslé doznievanie. 

 

CHAPEAU BANANA     2,99 € 

 

Typ piva: Lambic - ovocny       Objem: 25cl 

Výrobca: Brouwerij de Troch  Obsah alkoholu: 3,5%  Stupňovitosť: 16° 
 
Pivo dozrievajúce s banánmi prekvapí nejedného pivára. Má zlatistú farbu a sladšiu, výrazne 
banánovú chuť. 
 De Troch je rodinným remeselným pivovarom špecializujúcim sa na lambiky a ovocné pivá 
uţ takmer 100 rokov. Je neobvyklý najmä v druhoch ovocných lambikov, ktoré produkuje. 
 
 

 

OAKHAM CITRA      3,50 € 

Typ piva: American pale ale       Objem: 50cl 

Výrobca: Oakham Ales   Obsah alkoholu: 4,6%  Stupňovitosť: 11° 
 
Ľahké osvieţujúce pivo s prenikavou arómou grapefruitu, liči a egreša, so suchým, výrazne 
horkým zakončením v chuti. Citra je prvým pivom pivovaru Oakham, pri ktorom je pouţitá 
iba jediná odroda chmeľu. Po nej nesie pivo aj svoje meno. Pivovar ako prvý pouţil odrodu 
Citra vo Veľkej Británii. Spočiatku sa jednalo o sezónnu novinku, ale pivo si získalo takú 
obľubu, ţe od januára 2011 je zaradené do celoročnej ponuky pivovaru. Odroda chmeľu 
Citra je veľmi mladá, na trh bola uvedená v roku 2008 Je charakteristická citrusovou 
arómou a chuťou, so silnými tónmi tropického ovocia.  

 

RIDGEWAY VERY BAD ELF    3,50 € 

 

Typ piva: Anglický silný ale       Objem: 50cl 

Výrobca: Ridgeway Brewing  Obsah alkoholu: 7,5%  Stupňovitosť: 18,5° 
 
Príjemný a silný ale bohatej, plnej chuti zaloţený na originálnej receptúre z roku 1795. Má 
orieškovú a sladkastú chuť vďaka dnes uţ zriedka pouţívanému druhu svetlého sladu. Tieţ 
zriedkavá odroda chmeľu Fuggle, ktorej pouţívanie sa datuje uţ od polovičky 18-teho 
storočia, dodáva pivu ľahkú, zaoblenú horkosť a najmä arómu. Very Bad Elf je spolu s 
inými sezónnymi špeciálmi uvádzaný na trh v zimnom období. 
 

 

RIDGEWAY CRIMINALLY BAD ELF   3,50 € 

Typ piva: Barley wine (jačmenné víno), vianočný špeciál   Objem: 50cl 

Obsah alkoholu: 10,5% Stupňovitosť: 23,5° 

Výrobca: Ridgeway Brewing  Obsah alkoholu: 10,5%  Stupňovitosť: 23,5° 
 
Koncentrovaná dávka anglického ale-u z kategórie silných jačmenných vín. So svojimi 
10,5% alkoholu zahreje najmä v zimných mesiacoch, pre ktoré je „kriminálnik“ ako 
stvorený. Pivo zlatej farby s nízkou penovou čapicou má plnú sladovú a korenistú chuť, 
výraznú chuť alkoholu, ktorú dopĺňajú tóny sladkého ovocia. Criminally Bad Elf je spolu 
sinými sezónnymi špeciálmi uvádzaný na trh najmä v zimnom období 
 



 
 

 
 


