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KAŽDÉ PONDĚLÍ A PÁTEK

EXKURZE 120 KČ
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OD 31.6. DO 27.8. 2021
pro jednotlivce 
bez předchozí rezervace!
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30.8.2021

otevíráme cestu chuti

Zakládáme si na dodržování klasických výrobních postupů 

vaření českého piva. Vybíráme pro něj ty nejlepší české slady   

a chmele. Vaříme způsobem tradičního rmutování. Hlavní 

kvašení probíhá na spilce v otevřených kádích. Piva zrají 

dlouhé týdny v ležáckém sklepě.  

Nespěcháme. Řemeslo nás baví

Naše unikátní nabídka zahrnuje 17 druhů piv. Byli jsme a budeme 

průkopníky netradičních piv u nás. Představujeme Vám různé 

pivní styly ze všech koutů světa. S pivem si rádi hrajeme, i proto 

vaříme naše limitované edice. 

PRAVOU CHUŤ NESPOUTÁTE 
POJĎME OBJEVIT TU VAŠI

Zažij…
Během 60minutové komentované prohlídky Vás seznámíme              

s provozem pivovaru, jeho historií a současností. Dozvíte se vše 

podstatné o výrobě piva a navštívíte prostory varny, spilky, 

ležáckého sklepa a stáčíren.    

Ochutnej…
Exkurzi pak můžete zakončit posezením v návštěvnickém 

centru spojeném s ochutnávkou čepovaného a lahvového piva. 

Na objednávku zajistíme i něco malého k zakousnutí.
      

ODMĚŇ SE…
Navštivte pivovarskou prodejnu. Zde nabízíme celý sortiment, 

dárková balení, limitované edice i reklamní předměty. Náš 

personál poradí s výběrem, doporučí. Udělejte radost sobě 

nebo svým přátelům.
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