Pivná karta
Staničná 10°

pivo so sebou vám načapujeme do 1l fliaš

0,5l 1,40€
0,3l 1,10€

Alkohol 4,1% obj.
Svetlé výčapné pivo, pasterizované, filtrované. Vyrobené z vody, jačmenného sladu a chmeľu. Pivo výborne hasiace smäd, s bohatou penou a jemnou, stredne intenzívnou
chmeľovou chuťou. vyrovnaná príjemná chuť a dobrý dojem po napití ho predurčuje nielen pre bežný konzum, ale aj pre slávnostnejšie príležitosti.

0,5l 1,80€
0,3l 1,30€

Prednosta 12°

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.

Brokát 13°

kaltenecker

0,4l 2,20€

yakima 13°

kaltenecker

0,4l 2,20€

weizen 12°

kaltenecker

0,4l 1,90€

fiesta 12°

kaltenecker

0,4l 2,20€

Alkohol 5,5% obj.
Má harmonickú chuť kávy a horkej čokolády. Na rozdiel od väčšiny tmavých pív nie je sladký, vyniká vyváženou horkosťou a jemnou sladovou chuťou. Je vyrobený
z jačmenného sladu, špeciálnych karamelových a farebných sladov a dvoch druhov chmeľu. Je jedným z najoceňovanejších pív vo svete v našom portfóliu.

Alkohol 5,8% obj.
Polotmavé, extra horké kvasinkové pivo typu India Pale Ale. Ide o vrchne kvasené pivo, ktoré je chmelené za studena chmeľom z údolia Yakima v štáte Washington. Vo vôni
vynikajú citrusové plody. Vyvážená horkosť je veľmi príjemná a typická pre tento pivný štýl.

Alkohol 4,7% obj.
Veľmi obľúbené svetlé pšeničné pivo. Má príjemnú arómu, ktorú okamžite sprevádza chuť citrusových plodov, muškátu, vanilky, banánov až po jemne kyslú osviežujúcu chuť
citrónov. Pivo, ktoré má byť mútne a kyslé.
Alkohol 5,0% obj.
Vrchne kvasené pivo zlatožltej farby s citrusovou, jemne sladovou vôňou. Má ľahké telo vďaka špeciálnemu sladu Pale Ale a osviežujúcu chuť vďaka americkým
chmeľom, ktoré evokujú chuť citróna, mandarínky a tropického ovocia.

nachmelená opice ipa 14°

0,4l 2,40€

brewery nachmelená opice

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.

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.

IPA citra 14°

God Times

Alkohol 6,0% obj.
Jačmenné vrchne kvasené nepasterizované nefiltrované pivo typu India Pale ALE, Určite Vás osloví výrazná aróma a vôňa amerického chmeľu CITRA.
Ideálne na večerné popíjanie na letnej terase

OSMIČKA Dr. FLÁMMA 8,0°

flamm

0,4l 2,40€
0,4l 2,20€

Alkohol 3,2% obj.
Summer ale vrchne kvasený letný špeciál, ktorý vás prekvapí svojim " plným telom" a horkosťou amerických chmeľov. Ani po troch pohároch sa vám nebude točiť hlava.

Pivné denko 5,50€

5x 0,125l

prednosta 12° - 0,125l, weizen 12° - 0,125l, yakima 13° - 0,125l, mort subite 10° - 0,125l, nachmelená opice 14° - 0,125l

birel svetlý

Alkohol max 0,5% obj.

čapované nealko

nealko tmavý citrón

osviežujúci miešaný nealkoholický nápoj s príjemnou sladkou a karamelovou chuťou.

Kofola

Kofola je sýtený nealkoholický nápoj vyrábaný na Slovensku a v Česku.
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Staničný pivovar

