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Wywar – Holíč
Jozef II. | 10°, svetlý ležiak; chuť sladová, jemne karamelová a ovocná. Toto pivo získalo
ocenenie Zlatá pivná korunka, ako najlepší ležiak na Slovensku. IBU: 31

Porch Punker | 12°, APA, American Pale Ale s twistom pšeničných vločiek, osviežujúca
vôňa a chuť citrusového ovocia, chmeľ Cascade a Citra. Pivo bolo varené v kooperácii s
Hell Bastard Brew z Brna. IBU: 35

Summer Sunset | 12°, APA. Použitie amerických chmeľov do piva prináša príjemné,
letné tóny melónu, broskyne a marhúľ spolu s bylinnými tónmi.

Cascade | 12°, APA, zo série pív varených len z jedného druhu chmeľu. Cascade je veľ-
mi obľúbený chmeľ v remeselnej výrobe a je známy tým, že má jedinečný kvetinový,
korenistý a citrusový charakter.

Panská IPA | 14°, IPA. Použitý chmeľ Citra dodáva arómu a chuť citrusov ako citrón,
limetka, grapefruit a tropické ovocie. Stredná horkosť. IBU:50

Jedenástka | 11° Lager. Svetlý ležiak plzenského typu, navarený z troch typov sladov a
troch slávnych českých chmeľov tak, aby vyniklo príjemne sladové telo na začiatku a
intenzívny horký záver. IBU: 38

Apač | 13° American Pale Ale. Indiána prezentuje svieža chuť vyváženej kombinácie
sladov a chmeľov s ovocnými, až citrusovými tónmi. Záver je správne horký. Pivo si
vás, okrem iného, podmaní svojou intenzívnou vôňou, ktorú v pivovare docielili vďaka
parádnemu dryhoppingu (chmeleniu za studena). IBU: 43

Vandal | 14° American IPA. Chuti dominuje správne intenzívna horkosť amerických
chmeľov v kombinácii s príjemnou citrusovou vôňou. Ideálne ľahká pena a originálna
medená farba robia z tejto IPY jeden z najpodarenejších ALEov na našej craft scéne.
IBU: 52

Pipiňa | 12° Fruit Session IPA. Podarená poctivá IPA s plným telom jantárovej farby a
lahodnou ananásovou chuťou. Poctivý dryhopping dodáva pivu silný ovocný charak-
ter, pričom vo vôni budete cítiť tropické a kôstkové ovocie a zmes korenia. Chmeľmi
sme nešetrili, pivo je pekne vyskladané, lahodné s horkejšou koncovkou. IBU: 34

Radler Baza | 10° Black Elder Radler. Prvý remeselný radler na Slovensku. 
Jedinečná kombinácia chutí poctivého remeselného piva a 100% BIO sirupu 
z Bazy čiernej. Ľahký, svieži letný špeciál, ktorý osvieži. IBU: 27

Summer Juice | 13° Hazy IPA. Menej horká ako klasické IPY, mierne zakalená,
karamelovej farby. Letný výbuch ovocia a chmeľu na tvojom jazyku 
s peknou chuťou piva 13°tky. IBU: 30

Žiwell – Piešťany



 

INsane Brewery – piešťanský kočovný pivovar
Why not | 13° Pale Ale. Single hop Cascade inšpirovaný 80. rokmi. Ľahký ALE s pod-
tónom karamelového sladu, no zároveň svieži spoločník do každého večera. IBU: 25

HAKA | 13° APA. Svetlé pivo s chmeľom z Nového Zélandu. Svieža ľahká APA, v ktorej
chuti nájdete stopy po kôstkovom ovocí (broskyňa s marhuľa) s limetkovým podma-
zom. Pivo varili v spolupráci s trnavským dv8.beer. IBU: 30

Big Lemonski | 14°, double dry hopped IPA. Varená s citrónovou trávou a 2x chmelená
za studena. Citrusovo-ovocná s príjemne horkou a bylinnou dochuťou. IBU: 65

Passionfruit Sour | 10° Sour Ale „kyseláč“. Výrazná chuť marakuje (vďaka pridanému
marakujovému pyré) vo vôni aj v chuti, stredná kyslosť. IBU: 5

Yuiliana | 11° Fruit Ale. Pivo stelesňujúce leto. Ľahké telo, jemná vôňa, v chuti výrazná
chuť mandariniek. Svieži ALE ochutený 100% mandarinkovým pyré. IBU: 22

Generál - Bratislava

U Ábela - Bratislava
Ompr | 12° APA. Klasický predstaviteľ amerických „ejlov“ s použitím typickej americkej
aromatickej odrody chmeľu. V pive nájdete príjemnú chmeľovú vôňu s nádychom trá-
vy či korenia s grapefruitovým náznakom. Svetložltá farba. Nižšia sladová plnosť a
stredná rezkosť. IBU: 22

Šintr | 11° Session IPA. Ľahko piteľná IPA vyrobená zo špeciálnych sladov s použitím
jedinej odrody chmeľu Nelson Sauvin. Aróma je výrazne ovocná s charakterom roz-
mačkaných egrešov, silne podobnou odrode hrozna Sauvignon Blanc. Farba je sýto-
oranžová. Plnosť chute stredná, rezkosť vyššia. IBU: 27

Cajch | 11,5° Weissbier. Pšeničné pivo – vrchne kvasené kvasinkami typickými pre ba-
vorské pšeničné pivá. Osviežujúce letné pivo, pridaním citrónu získa ešte viac na zau-
jímavosti. Vďaka použitiu pšeničného sladu má pivo slamovožltú farbu, nezameniteľ-
nú chuť s nádychom banánov či klinčekov a hustú penu. Plnosť vyššia a rezkosť
vysoká. IBU: 15

Frajmark | 11,5° Pils Ale. Toto pivo je predstaviteľom kategórie, kde sa používa-
jú suroviny totožné ako pri výrobe ležiaku, ale kvasenie prebehlo pri vyšších 
teplotách typických pre „ejly“. Má zlatožltú farbu, hustú penu, chuť jemne sla-
dovú so strednou intenzitou horkosti. Plnosť chute je stredná, rezkosť vysoká.



 

Cherokee | 12° APA. American Pale Ale zlatej farby a sladovej vône plnej tropického
ovocia. Stredne horké svetlé pivo s dlhšou citrusovou koncovkou. IBU: 35

Bombarďák 10 | 10° svetlý ležiak, nefiltrovaný, nepasterizovaný. ABV: 3,8 % obj., EPM:
10,5%. Bombarďák je základné pivo, má meno po pivovare a je spomienkou na úspe-
chy futbalového družstva s rovnakým názvom. Pivo je osviežujúce a dobre sa pije od
smädu. 

Saurajz | 12° Fruit Sour. Sladový základ je nevýrazný, rezkosť jemne vyššia. V chuti do-
minujú čučoriedky a černice. Je nevtieravá, pekne iskrí. Kyselinka je ideálna. Horkosť
jemná, doznievanie ovocné. IBU: 5

Good weather | 11° American Farmhouse ALE, kombinácia chmeľov Cryo Citra a Cryo
Mozaic. Other tail – 14° IPA s kombináciou chmeľov Strata a Eclipse.

New Model Army | 12° IPA. V chuti a vôni prevládajú chmeľové tóny, citrusy, grep. Má
horkastú koncovku. IBU: 35

Hellstork – Myjava

Velický Bombarďák – Veľká nad
Veličkou (ČR)

Radošina – rodinný kočovný
pivovar z Radošinej
Ceylon | 11° Session IPA. Do piva pridali čierny čaj a bergamot, ktorý krásne prevoňal
pivo a pridal mu sviežosť a citrusové tóny.

Šilkers – kočovný pivovar
Povedala ÁNO | 12° American Farmhouse IPA. Svadobný špeciál, ktorý bol nava-
rený pri príležitosti svadby sládka zo Šilker's Brewery. IPA, do ktorej pridali 
okrem chmeľu aj 2 druhy byliniek - medovku a nechtík lekársky. IBU: 35

Mafiozo | 12° East Coast IPA. kombinuje 3 druhy chmeľu. Pri varení boli použi-
té skvelé kvasinky Verdant, ktoré vytvoria nielen zaujímavý zákal, ktorý je 
typický pre Hazy IPA štýl, ale aj veľmi príjemnú ovocno-džúsovú linku, ktorá 
pochádza z vybratých chmeľov. IBU: 35



 

Nilio – Liptovský Mikuláš
Zero Power | svetlé nealko pivo s citrusovými tónmi vyrobené z amerických a nemec-
kých odrôd chmeľov.

Great Warrior | svetlé izotonické nealko pivo s kombináciou tónov manga a citrónu.

Čierny Kameň – Liptovské
Revúce
Chmeľokocúr | 14° AIPA. Príjemne voňavá American IPA s poriadnou dávkou chmeľov
Citra, Galaxy a Simcoe s výrazne horkou koncovkou.

Baba Jaga | 12° APA. Toto pivo ponúka kombináciu grepu, limetky i pomarančov s
výraznou horkastou koncovkou. Zlatistá farba, citrusové tóny, stredná až vyššia
horkosť.

Electric Sofia | 13° Fruit IPA. Ešte pred pútavou horkou koncovkou v tomto pive každý
naďabí na lesné i tropické ovocie, pričom ponúka v chuti aj tóny pomarančov, jahôd 
a ríbezlí.


