
 

  
   
 
 

Vašnosta 10°    
  Světlé výčepní    
 Pivo ke každodennímu posezení  
 EPM 10,3%, 26 IBU, alc. 3,8%  

Světlé výčepní pivo plzeňského typu s plnou,  
jemně nahořklou chutí. 

 Spodně kvašené, 3x chmelené vařené na 1 rmut 
 Nefiltrované a nepasterizované 

 

 Nachmelenec 11°   
 Světlé plné pivo    
 Pivo pro ty, kteří mají rádi netradiční chutě 

 ALE - Svrchně kvašené pivo anglického tipu   
 EPM 11,3% , 40 IBU, alc. 4% 

Světlé pivo typu summer ALE, chmelené americkými chmely 
Citra a Cascade a s belgickými kvasnicemi. 

 Má vyýímečně hořkou chuť s nádechem  
 jemné citrusové vůně 
 Svrchně kvašené pivo, 3x chmelené, 
 Nefiltrované a nepasterizované 
 

 Vidlák 11°    
 Pšeničné plné pivo    
 Pivo, které udělá radost milovníkům pšeničného moku  
 EPM 11,3%,  21 IBU, alc. 4%  

 Světlé pšeničné plné pivo, uvařené za použití belgické  
pšenice. Je typické svou pšeničnou chutí  
a lehkým nádechem vůně, připomínající banány. 
Svrchně kvašené, 3x chmelené, vařené na 3 rmuty 

 Nefiltrované a nepasterizované 
 
 
 
 

  
 
 

Prodej lahvového piva 
Denně 15:00 – 20:00 

Lothar 12°    
Světlý ležák     
To nejlepší z Knížecího pivovaru Plasy 

 EPM 12,3, 32 IBU, alc. 4,8% 
 Světlý ležák plzeňského typu s plnou hořkostí  
      a chutí získanou charakteristickým žateckým chmelem            
      Spodně kvašené, 3x chmelené, vařené na 2 rmuty,  
 Nefiltrované a nepasterizované 

 

Pekelník 13°    

Tmavé silné pivo     
Jedné temné noci se rozhodl sládek uvařit pivo  
černé jako noc. Byla to várka 666… 
EPM 13,3%,  28 IBU, alc. 5,2%  
Pivo typu Schwarzbier, má hořko-sladkou chuť, která Vám 
připomene zlaté čas prvorepublikových hospod. 

 Spodně kvašené, 3x chmelené  
 Nefiltrované a nepasterizované 

 

Felčar 13°    
Polotmavé  silné pivo    
Pivo pro znalce polotmavých piv 

 EPM 13,2%, 26IBU, alc. 5,2% 
Polotmavé  plné pivo barvy jantaru, vařené z několida druhů 
sladu, včetně karamelového, jež dodává pivu výjímečnou, 
lehce hořko-sladkou chuť 

 Spodně kvašené, 3x chmelené, vařené na 1 rmut 
 Nefiltrované a nepasterizované 

 

Medák 13°    
Polotmavé silné pivo    
Pivo nejen pro včelaře 

 Polotmavé plné pivo s medem 
 EPM 13,6%, 28 IBU , alc. 5,2% 
 Polotmavé plné pivo vařené z několika druhů sladu,  

do něhož je pro zvýraznění chuti přidáván přírodní med  
od plaských včelařů 

 Spodně kvašené, 3x chmelené, vařené na 1 rmut 
 Nefiltrované a nepasterizované 

 

  
 
 

 Císař pán 14°    
Silné pivo – India Pale Ale   
Pivo zvláště obíbené u rakouského dvora 

 EPM 13,8%, 43 IBU, alc. 6,1% 
 Světlé pivo typu IPA vařené z vídeňských  
 a mnichovských sladů, s výrazně hořkkou chutí 
 Svrchně kvašené, 3x chmelené, 

Nefiltrované a nepasterizované 
 

Bock 17°     
Silné pivo     
Ideální na dlouhé zimní večery 

 EPM 17,1%, 30 IBU, alc. 6,5% 
 Silné a plné pivo medové barvy, které je ideální  
 k popíjení za chladných večerů. 
 Spodně kvašené, 3x chmelené 
 Nefiltrované, nepasterizované 

 

Barley Wine 20°   
Silné pivo     
Oblíbené pivo anglických lordů po vyhraných bitvách 

 EPM 20,2% , 55 IBU, alc. 9% 
 Excelentní pivo pro opravdové fajnšmekry, 
 které je plné chutí, vůní a alkoholu 
 Spodně kvašené, 3x chmelené 
 Nefiltrované, nepasterizované 

 


