
NASZE REGIONALNE BROWARY 

8%
alk.

18%
eks.

Bardzo delikatne piwo
dolnej fermentacji 
w klasycznym stylu pils 
z subtelną goryczką 
i nutami chmielowości.

Bardzo lekkie, jasne piwo
górnej fermentacji 
o wyraźnych aromatach
zbożowych i delikatnej
chmielowości.

Bardzo lekkie, jasne piwo
górnej fermentacji 
o wyraźnych aromatach
zbożowych. Z dodatkiem
soku z pomarańczy.

Piwo dolnej fermentacji
eksponujące bogactwo
smakowe słodu.
Obowiązkowa pozycja!

APA lekkie, rześkie 
o owocowym aromacie -
mieszanka 
 najpopularniejszych,
amer. odmian chmielu.

Nasza APA z dodatkiem
soku z pomarańczy.

Złożona słodowość
zbalansowana
nienatarczywą goryczką.
Wyczuwalny smak
karmelowy, skórki chleba,
lekkiej czekolady. 

SARMATA
CZERWONY DUNKIEL

Smak wyraźnie słodowy
jednak zbalansowany
chmielem, goryczka 
na niskim poziomie, piwo
gładkie w smaku, dobrze
pijalne.

PAN PAWEŁ 
MARCOWE

Piwo lekko wytrawne, lekko
kwaskowe, 
o charakterystycznym
smaku owocowym (głównie
bananowym). Orzeźwiające,
mocno wysycone, świetnie
gaszące pragnienie. 

BIAŁY BIZON
PSZENICZNE

Wyczuwalne w smaku są
owoce tropikalne, marakuja
oraz mango. Słodowość 
na średnim poziomie,
biszkoptowa, idealnie
balansująca silną
chmielowość piwa.

CZAS
IPA

Wyraźnie wyczuwalny smak
i zapach chmieli, goryczka
na średnim poziomie jednak
gładka i niezalegająca. 

EKSCELENCJA
ALTBIER

5,6%
alk.

12,5%
eks.

6,2%
alk.

13,8%
eks.

5,6%
alk.

12,5%
eks.

5,7%
alk.

13,5%
eks.

BROWAR POPIEL - KUROZWĘKI

BROWAR PONIDZIE - BUSKO ZDRÓJ

Delikatne w smaku,
prawdziwie chmielone 
i uważnie warzone. 
Dla każdego, kto ceni
długotrwałe leżakowanie,
źródlaną, jurajską wodę 
i kunszt bałtowskiego
Mistrza Warzelnika.

5,7%
alk.

15,-

Musujący smak, orzeźwiający
aromat i idealnie gładka
piana. A do tego mistrzowski
słód i pszenica oraz bogata
w tlenki węgiel woda 
z jurajskiego źrodła.
Oryginalna receptura
mistrza warzelnika, skusi
każdego sympatyka
pszenicznego piwa.

5,2%
alk.

15,-

Jak nigdy jasny, jak zawsze
pełny smaku. Wyrazisty,
aromatyczny chmiel, dobitna
goryczka i zmiękczona woda
z jurajskiego źródła. Dla
każdego kto ceni
mistrzowskie, dobrze
wyleżakowane piwo. 
A wszystko to dzięki
autorskiej recepturze Mistrza
Warzelnika.

4,9%
alk.

15,-

Mocny i bogaty aromat
chmielu zadowoli każdego
wytrawnego piwosza. 
Z kolei woda z jurajskiego
źródła i lekki słodowy finisz
zachęci do skosztowania
także adeptów silnej
goryczki. A wszystko to
dzięki starannie wyważonej
recepturze Mistrza
Warzelnika.

5,5%
alk.

15,-

Musujący smak, orzeźwiający
aromat 
i idealnie gładka piana. 
A do tego mistrzowski słód 
i pszenica oraz bogata 
w tlenki węgiel woda 
z jurajskiego źrodła.
Oryginalna receptura mistrza
warzelnika, skusi każdego
sympatyka pszenicznego
piwa.

5,7%
alk.

15,-

BROWAR BAŁTÓW

4,8%
alk.

12%
eks.

15,-

5,1%
alk.

12%
eks.

15,-

5%
alk.

12%
eks.

15,-

5%
alk.

12%
eks.

15,-

5,5%
alk.

13%
eks.

15,-

5,5%
alk.

13%
eks.

15,-

15,- 15,- 15,- 15,- 15,-


