Během pravidelných degustací jsme tušili, že v tomto barelu vzniká něco
opravdu jedinečného. Už samotný barel má dlouhou historii sahající do
roku 1970, kdy do něj poprvé bylo naplněno „eue-de-vie de vin“. Dalších 50
let ležel ve sklepích a zrál v něm koňak Remy Martin. Měli jsme štěstí, že
tento výjimečný barel skončil u nás v pivovaře a v říjnu 2020 jsme do něj
naplnili náš Barley Wine. V září 2023 jsme usoudili, že pivo je po 24 měsících
zrání na svém vrcholu, a bez jakékoli úpravy jsme pivo stočili přímo do
lahví. Máte možnost si vychutnat Barley Wine v ryzí podobě, bez dalšího
přírodního dosycení. Jedná se o extrémně komplexní zážitek, že po prvním
doušku budete přemýšlet o jaký nápoj se vlastně jedná. Na zdraví!
Pivní styl

Barley Wine 24% Cognac Barrel Aged Beer 2020

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

Akciový pivovar Libertas,a.s.
www.pivovar‑libertas.cZ

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

FUGGLES
Původ

tradiční britská aromatická odrůda chmele

Aroma

jemné chmelové s ovocným nádechem

Charakteristika

aromatická odrůda s výrazným profilem
vhodná pro druhé a třetí chmelení

GOLDING
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

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
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