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Pivní styl Barley Wine 24% Grand Cognac Barrel Aged Beer 2019

Výroba Vařeno infuzí, kvašeno kvasnicemi svrchního kvašení. Nefiltrováno, nepasterováno. Za 
kvalitu zodpovídá vrchní sládek Robert Franěk.

Chmely Target, Fuggles, Golding

Slady humnový plzeňský slad, Swaen Munich Light

Kvasnice Nottingham

Obsah alk. 11%

Hořkost 55 ibu

EPM 24,5%

Barva 27 ebc

Sládek Robert Franěk

Složení pitná voda, ječné slady, upravený chmel, kvasnice

Silné, svrchně kvašené nefiltrované polotmavé pivo s výraznou chutí  
a vysokým obsahem alkoholu. Mocné komplexní sladové tělo s tóny sušeného 
ovoce, karamelu a melasy je podtrženo vysokým obsahem alkoholu. 
Několikaměsíční zrání v dubových sudech po calvadosu, dodává nádech 
dubu, taninu, jemného aroma ušlechtilých jablek a jemnost samotného 
calvadosu. Jemné, svěží a ovocné vyjádření calvadosu s komplexitou 
limouzinského dubu a mocnou sladovostí vytváří neobvyklou chuťovou 
kombinaci. Velké a přátelské pivo pro chladné večery. Na zdraví!
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Chmel
TARGET

Původ britská hořká odrůda chmele povolená  
v roce 1972

Aroma bylinné, květinové s nádechem citrusů

Charakteristika hořká odrůda chmele s čistou hořkostí pro 
základní chmelení

Původ tradiční britská aromatická odrůda chmele

Aroma jemné chmelové s ovocným nádechem

Charakteristika aromatická odrůda s výrazným profilem 
vhodná pro druhé a třetí chmelení

FUGGLES

Původ tradiční britská odrůda chmele označovaná 
také jako Kent Golding nebo East Kent 
Golding

Aroma jemné, příjemně chmelové

Charakteristika aromatická odrůda vhodná jak pro klasické, 
tak suché chmelení

GOLDING

SLAD
humnový plzeňský slad

 - světlý slad, který dává pivu typické sladové aroma a nazlátlou barvu
 - barva: 3-4 EBC, extrakt v sušině: 80-83%, bílkoviny: 9-11,5%

Swaen Munich Light
 - posiluje tělo piva a jeho hladkost. Zesiluje sladovou vůni. Výrazně přispívají k plnosti 

a tělu patra, k zesílení sladové vůně, plné chuti a barvy a lepší retenci hlavy. Díky speciálnímu výrobnímu postupu má 
načervenalý lesk a typickou vůni, která zvýrazňuje a stabilizuje chuť.

 - barva: 80-110 EBC


