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IIIIIIII. ročník
VYSMOLENÍ

soBota 18. 5. 2019, 9 - 24
00

BEdnÁři v PivovÁřE

00

! BEdnÁřské vystouPEní Po CElý dEn !

Smolení sudů • Požahovačka • Pivo z čerstvě vysmolených dřevěných sudů samospádem nebo dřevěnými pípami
• Pivo z hliníkových sudů • Nově myčka dřevěných sudů, nýtovačka a válcová ohýbačka na obruče vše na pohon stabilním motorem • Dvouválcová pumpa, fukar, ruční odkličovačky • Řezačka značky Josef Vodochodský
• Japonky v pivováru! • Exkukrze pivováru po celý den

Pivní slavnosti
z naší zahrádky:

mokrá vari

! 850 míst ku se anta
zení uvnitř !

10% DEŠŤOVKA světlé výčepní
11% JIRKA světlý jednosladový ležák
12% VYCPANÁ VYDRA světlý ležák 13% ČERNÁ SVINĚ tmavé speciální pivo
14% ŽITOVEC spodně kvašený žitný speciál
14% NOBACK spodně kvašený speciál s přídavkem chmelů Amarillo a Cascade

sPECiÁlnE pro vysmolení:
vstuP
zdaRMa

12% MášALE od Davida Máši z jeho pivovaru v Řevničově
13% PADALE – ESB od Pavla a Martina Paloušových ESB vařeno v Cobolisu

ze sousedství:
Brno Hauskrecht (10%sv, 11%sv, 12%sv, 13% březňák), Dalešice (10%sv Osvald desetichmelový,
májový ležák, 12% vídeňský ležák za studena chmelený), Hostomice (10%sv, 12%sv),
Volt Jablonec nad Nisou (13% APA Protinožec, 15% IPA Baterka), Kunratice (13% Red Ale),
Cobolis Ládví (14% Berliner Weisse Trnka,18% IPA), Malenovice (10% sv, 12% sv, APA, Amber ale),
Ostrava Garážmistr (12% sv, 13% IPL singlehop), Ostrava Qásek (11% sv extrahořká, 14% ptm čili),
Vítkovice HoppyDog, Topolná, Trnava Vraník (11% žito, 12,5% karamel), Varnsdorf Kocour
(13% pšenka, 13% nakuřovaná pšenka, 14% tmavá pšenka), Vrchlabí (16% Hibiscus pšeničné s ibiškem),
Záhlinice (11% sv, 11% vídeňský ležák), Žatec Pioneer (helles chmelený za studena, ale s novozélandským chmelem) atd.

Májový ležák z hliníkových sudů
➽ ŽIVÁ MUZIKA authentic, Mr. Pig, Mladá Garda, Bluesable a shiva Rock diva
➽ PRODEJNÍ VÝSTAVA PIVNÍCH SUVENÝRŮ A BLEŠÁK ➽ PIVOVARSKÁ STROJOVNA NA TRANSMISNÍ POHYB: stabilní
motory Lorenz, Bernard, Škoda, Wichterle&Kovařík, kovářský buchar Ajax 1, pásová pila, dřevěná cirkulárka, pískovcový brus, mlátička,
vzduchový kompresor, vrtačka, čerpadlo, traktory, fréza atd. ➽ STAROČESKÁ ŽRANICE zelňačka, hermelín z grilu, zauzené šunkové kýty,
obří čili párky v bagetě, klobásy na ohni i z udírny, párek v rohlíku, langoše, pochoutky z udírny, žebra, krůty, kachní, řízky, guláše,
svíčkové, tataráci, vejpečky, smažky, saláty, domácí kořalky, pivovarské brambůrky, pivní dort, vyžmolený koláče.

w w w . P i v o v a R k o s t E l E C . C z Černokostelecký zájezdní pivovár, Českobrodská 17, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
spojení: bus Praha Háje 381, 387 každou celou z nástupiště 6; vlak Masaryčka-Český Brod každých půl hoďky a bus 409, 410 v 8.32, 10.32, 12.32

