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Pivní styl DDH DOUBLE IPA

Výroba Vařeno infuzí, kvašeno kvasnicemi svrchního kvašení Verdant. Použito chmelení na varně, 
whirpoolu a za studena v tanku. Nefiltrováno, nepasterováno. Za kvalitu zodpovídá vrchní 
sládek Robert Franěk.

Chmely Citra, Azzaca, Simcoe, MoSaic, Columbus, Magnum

Slady humnový plzeňský slad, Carapils

Kvasnice VERDANT

Obsah alk. 8,5%

Hořkost 70 ibu

EPM 18,5%

Barva 33 ebc

Sládek Robert Franěk

Složení pitná voda, ječné slady, ovesné vločky, pšeničné vločky, chmelové pelety, cukr, kvasnice

Silná, hořká a šťavnatá. Hlavní atributy naší imperiální IPA. Dominantní 
citrusy, mango, tóny tropického ovoce doplněné meruňkovou linkou díky 
použitým kvasnicím Verdant. Použití cukru zajišŤuje vyšší prokvašení  
a spolu s vyšší hořkostí se postará o vysokou pitelnost. Na zdraví!

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%

CARAPILS
 - je vyroben z kvalitního ječmene. ZlepšUJE pěnivosti a plnější tělo. ChuŤ je jemná sladová s jemnými tóny karamelu
 - barva: 2,5-6,5 EBC, extrakt v sušině: 75%
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Chmel
Původ nová speciální aromatická odrůda s vysokým 

obsahem alfa kyselin a nízkým co–humulonem 
povolená v USA v roce 2007

Aroma silné citrusové, nádech tropického ovoce

Charakteristika odrůda s vysokým obsahem alfa kyselin a se 
speciálním aroma profilem

citra

Původ nová americká odrůda chmele vyšlechtěná 
Americkou asociací zakrslých chmelů 
pojmenovaná po haitském bohu zemědělství

Aroma tropické ovoce, mango, borovicové

Charakteristika unikátní aroma profil, intenzivní tropické 
ovoce, vysoký podíl myrcenu

AZZACA

Původ chmel s velmi vysokým obsahem alfa kyselin  
a ostrým aroma

Aroma štiplavé

Charakteristika CTZ / Columbus-Tomahawk-Zeus / jsou odrůdy 
chmele se super vysokým obsahem alfa kyselin 
sdružené do skupiny CTZ a pěstované v USA

COLUMBUS

MAGNUM

Původ německá vysoko -obsažná odrůda chmele 
pěstovaná od roku 1993

Aroma aroma bez zřetele, čistá hořkost

Charakteristika hořká odrůda chmele s průměrným aroma 
používaná pro dodání základní chmelové hořkosti

Původ aromaticko-hořká odrůda s velmi nízkým 
obsahem co-humulonu povolená v USA v roce 2000

Aroma unikátní borovicově-chmelové

Charakteristika odrůda s vysokým obsahem alfa kyselin, 
nízkým obsahem co-humulonu a specifickým 
aroma profilem

SIMCOE

Původ odrůda Mosaic je vyšlechtěná z odrůdy Simcoe  
a Nugget povolená od roku 2012

Aroma tropické ovoce, papája, mandarinka

Charakteristika odrůda chmele se specifickým aroma profilem

MOSAIC


