Lato nowości
To lato będzie pełne orzeźwienia! Już w najbliższy weekend 7-9 czerwca, na
Festiwalu Dobrego Piwa we Wrocławiu zaprezentujemy aż DWIE PREMIERY!
Po Godzinach NEIPA JUICY SUMMER
New England India Pale Ale znane również jako Vermont IPA to świeże spojrzenie na
klasyczną IPA. Styl pochodzi z północno-wschodniej części USA, czyli z terenów Nowej
Anglii. Tamtejsi piwowarzy chcieli wzmocnić doskonale znane IPA aromatycznymi
chmielami, ale w sposób pozwalający na zachowanie treści chmielowych. Chmielenie na
zimno w połączeniu z użyciem drożdży to w rezultacie piwo charakteryzujące się
owocowymi estrami. Czyli jest tropikalnie i cytrusowo, słowem - orzeźwiająco.
Precyzyjna kombinacja drożdży i słodów oraz użycie trzech chmieli: Sabro, Citra i Chinook
w połączeniu z chmieleniem na zimno dały w efekcie owocową bombę aromatów! Piwo
jest tropikalne i cytrusowe, słowem – maksymalnie orzeźwiające. NEIPA to także krótkie
leżakowanie, brak filtracji i wykorzystanie w procesie warzenia płatków owsianych dla
wzmocnienia treściwości i wygładzenia smaku. Piwo jest zmętnione, gładkie, bardzo
soczyste i rześkie. Prawdziwy hit tego lata!
___________
Składniki: woda z własnych ujęć głębinowych; słody: jęczmienny, pszeniczny; płatki
owsiane; chmiel SABRO, CITRA i CHINOOK; drożdże górnej fermentacji z własnej stacji
propagacji.
Piwo jasnej górnej fermentacji chmielone na zimno, niefiltrowane, pasteryzowane. Styl
NEIPA.
Alk. 5,0% obj.; ekstrakt 12,1% obj.
Po Godzinach BEZALKOHOLOWE Z RABARBAREM
Kultura picia się zmienia, smak piwa uwielbiamy, ale coraz częściej sięgamy po trunki,
które pozwalają nam zachować trzeźwość. Po Godzinach BEZALKOHOLOWE Z
RABARBAREM to piwo bezalkoholowe wzbogacone sokiem rabarbarowym. Lato to
przecież czas beztroski. A my idealnie wpasowujemy się w ten klimat z naszym pierwszym
bezalkoholowym piwem. Pełna swoboda jest teraz na wyciągnięcie ręki. Nie musisz z
niczego rezygnować, by cieszyć się pełnią smaku
Nie zapominajmy, że mówimy o serii Po Godzinach, która nieustannie reprezentuje
warzenie twórcze. I tym sposobem nasze piwo ma w sobie coś ekstra - naturalny sok z
rabarbaru. Tego lata nic nie stoi na drodze do pełnego orzeźwienia! Nowe Po Godzinach
jest idealne na letnie upalne dni na plaży, długie spotkania ze znajomymi przy grillu i
krótką przerwę podczas lunchu.
___________
Składniki: woda z własnych ujęć głębinowych; sok rabarbarowy (NFC); słód jęczmienny;
chmiel; drożdże z własnej stacji propagacji.
Piwo jasne górnej fermentacji, bezalkoholowe, pasteryzowane, niefiltrowane.
Alk. < 0,5% obj.

