
  Bush Ambree – Ambré vysoko kvasené pivo  

Bolo prvýkrát varené v roku 1933 pod názvom "Beer Bush". Je jedným z najstarších 
špeciálnych pív Belgicka a perlou v korune pivovaru Dubuisson. Bush Ambrée je filtrované 
vysoko kvasené pivo, so zložením: slad, chmeľ, prírodný cukor, voda zo studne pivovaru a 
exkluzívne droždie, ktoré je už 70 rokov dobre stráženým tajomstvom. Použitie 
karamelového sladu, zručnosti a trpezlivosti majstra sládka (4-6 týždňov skladovania) 
dávajú tomuto pivu jeho typickú jantárovú farbu, výraznejšiu sladko-horkú chuť a mäkkú 
konzistenciu. Silná koncentrácia muštu a statočné domáce kvasinky dávajú odvážny obsah 
alkoholu 12 % - jedná sa o jedno z najsilnejších pív Belgicka. Vzhľadom ku svojej vysokej 
úrovni nasýtenia je Bush Ambrée dobre tráviace pivo, ideálne pred jedlom, či po jedle. Bush 
Ambrée - pivo plné extrémov. 

Zloženie: voda, jačmenný slad, kvások, chmeľ 
Obsah alkoholu: min. 12% obj.

Barbar Blond – svetlé vysoko kvasené pivo 

Barbar blond má krásnu jantárovú farbu a peknú krémovú penu. Je sladené medom(2,5%) 
z Yucatanu (Mexiko). Pivo z rodinného pivovaru poteší svojou jemnou sladovou a medovou 
chuťou kombinovanou s tónmi kvetov, byliniek a citrusov. Vďaka kvaseniu cukru s medom 
pivo nie je sladké, ale cítiť jemné kyslé tóny, ktoré mu dávajú osviežujúcu príchuť. Dochuť je 
jemná, rafinovaná ale nie horká.  

Zloženie: voda, jačmenný slad, pšenica, kvások, chmeľ, med(2.5 %), cukor, koriander, 
curacao 
Obsah alkoholu: min.8 % obj.

Brugse zot dubbel– tmavé vysoko kvasené pivo 

Varí sa zo šiestich špeciálnych sladov, ktoré dávajú pivu jedinečnú a bohatú vôňu. Zvolený 
bol svetovo preslávený český chmeľ zo Žatca, ktorý dáva pivu jedinečnú horkosť. Brugse 
zot (Brugský šašo) Dubbel je plne chuťové a ťažšie pivo, ktorému milovníci piva len ťažko 
odolávajú. 

Zloženie: voda, jačmenný slad, kvások, chmeľ 
Obsah alkoholu: min.7,5 % obj. 

2,85 €/ks

2,95 €/ks

2,85 €/ks



Delirium Tremens – svetlé vysoko kvasené pivo  

Viaczrnné pivo zlatej blond farby s veľmi perzistentnou  penou. Má komplexnú citrusovú a 
následne chmeľovú  vôňu  (ako chmeľ Žatec, chmeľ Brewers Gold a Amarillo). Kvôli obsahu 
alkoholu je chuť spočiatku skôr sladká, následne horká a postupne prechádza do korenistej. 
Intenzívna a plná  chuť maskuje prítomnosť vysokej horkosti.  

Zloženie: voda, jačmenný slad, kvások, chmeľ 
Obsah alkoholu: min.8,5 % obj.

Duvel - svetlé vysoko kvasené pivo 

Je chmelené, osviežujúce, ľahko piteľné a extrémne silno voňavé, má arómu pomarančovej 
kôry, hruškového brandy, zeleného jablka a lahodnú kôstkovú horkosť. Výroba trvá viac ako 
tri mesiace. 

Zloženie: voda, jačmenný slad, kvások, chmeľ 
Obsah alkoholu: min.8.5% obj.

Gulden Draak - tmavé vysoko kvasené pivo 

Má silnú bylinkovo-chmeľovú arómu, prevládajúcu chuť praženého sladu s karamelovým    
a čokoládovým charakterom. Stárnutím sa chuť vylepšuje a vrchol dosahuje po dvoch 
rokoch dozrievania vo fľaši. 

Zloženie: voda, jačmenný slad, kvások, chmeľ 
Obsah alkoholu: min. 10,5 % obj.

Hopus – svetlé vysoko kvasené pivo 

Z piatich rôznych druhov chmeľu. Pivo vyvoláva po napití sa predstavu hromady sladu, 
potom  má chuť suchého ovocia a pri doznievaní je intenzívne chmeľové.   

Zloženie: voda,  jačmenný slad, kvások, chmeľ (5 druhov) 
Obsah alkoholu: min. 8,3 % obj.

2,90 €/ks
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Kasteel Rouge – červené vysoko kvasené pivo 

Vyrába sa zo zmesi troch sladov, tmavého karamelizovaného cukru, chmelí Kent Goldings 
a zreje minimálne 6 mesiacov s čerešňami a prídavkom čerešňovej šťavy. 

Zloženie: voda, jačmenný slad, pšenica, kvások, chmeľ, cukor, čerešne 
Obsah alkoholu: min. 8 % obj.

Kasteel Hoppy – svetlé vysoko kvasené pivo 

Mierne horké pivo. Starostlivo vybraný belgický chmeľ je potrebný pre chmeľovú a korenistú 
arómu s jemne horkým doznievaním. Je to plne ochutnávkové pivo pre skutočných 
milovníkov piva.  

Zloženie: voda, jačmenný slad, pšenica, kvások, chmeľ 
Obsah alkoholu: min. 6,5 % obj.

Kasteel Cuvée du Chateau – tmavé vysoko kvasené pivo 

Archívne belgické špeciálne tmavé pivo. Toto 22°-é pivo je skutočnou korunou 
pivovarníckeho remesla a pýchou pivovaru Van Honsebrouck. Základ tvorí tmavé pivo 
Kasteel Bruin, ktoré dozrieva 10 rokov v úplnom kľude pivovarníckych pivníc, čo mu dodáva 
nezameniteľnú vôňu a zamatovo elegantnú chuť. Vysoká pevná pena tvorí na skle krásne 
šnurovanie, vôňa pripomína kvalitné portské. Jemná vyvážená chuť  
s nádychom pražených a karamelizovaných sladov s horkým podtónom anglických chmeľov 
v doznievaní radí tento prestížny ležiak medzi komplexné gastronomické vysoko oceňované 
pivá.  

Zloženie: voda,  jačmenný slad, kvások, chmeľ, cukor 
Obsah alkoholu: min. 11 % obj.

   Kasteel Bruin/Donker - tmavé vysoko kvasené pivo 

Pivo patrí medzi pivá z rodiny quadrupel. Sú to silné, sladké, horké, tmavohnedé pivá, v 
ktorých sa predstavuje hromada sladu a cez ňu prenikajú tóny karamelu, kávy a čokolády, 
ktoré sú výsledkom používaného páleného sladu a chmelí Kent Goldings. Najväčším 
vnemom je jeho príjemná sladkosť po napití sa. Toto pivo odkrýva pri degustácii 
prekvapujúcu komplexnú chuť. 

Zloženie: voda,  jačmenný slad, kvások, chmeľ, cukor 
Obsah alkoholu: min. 11 % obj.

2,75 €/ks

2,45 €/ks

2,90 €/ks

2,80 €/ks



La trappe witte trapist – biele vysoko kvasené pivo  

Prvé a jediné biele Trappistické pivo na svete s druhotnou fermentáciou vo fľaši. Exkluzívne 
varené s vodou, pšenicou a chmeľom, bez pridaného korenia. Saphir-chmeľ dáva pivu 
citrusový pach. Skutočný hasič smädu na letné dni, ale bude chutiť aj v iných ročných 
obdobiach. 

Zloženie: voda, jačmenný slad, pšenica, kvások, chmeľ, glukozóvý sirup 
Obsah alkoholu: min. 5,5% obj. 

La Trappe Quadrupel – amber vysoko kvasené pivo  

Quadrupel je najťažšie pivo La Trappe s krásnou jantárovou farbou. Teplá intenzívna chuť je 
plná a dobre vyvážená. Sladovo sladké, ľahko pražené a príjemne horké so sladkým 
dozvukom. Quadrupel kvasí vo fľaši a má banánovú, mandľovú a vanilkovú arómu. 

Zloženie: voda, jačmenný slad, kvások, chmeľ, glukózový sirup 
Obsah alkoholu: min. 10% obj.

Westmalle Dubbel - tmavé vysoko kvasené pivo 

Spočiatku je cítiť sladkú sladovú a kvasinkovú arómu, potom silnú prítomnosť chmeľu. 
Postupne prevládne sladová chuť s nádychom ovocia a banánov na kvasinkovom pozadí so 
suchým zakončením. 

Zloženie: voda, jačmenný slad, kvások, chmeľ, cukor 
Obsah alkoholu: min.7% obj. 

Lindemans faro – prirodzene kvasené pivo  

Lambic je jeden z najstarších pív na svete. Niektorí tvrdia, že je najlepšie, nehľadiac na to, 
že jeho špeciálna kyslosť nie je pre každého príjemná. Preto sa k lambicu pridáva cukor. 
Faro tak zaniklo. Pridávaný kandizovaný cukor k ročnému lambicu v dubových sudoch je už 
známy z čias maliara Bruegela. Niektoré tvrdia, že Bruegel, by bol bez Fara len obyčajný 
maliar. Faro chutí hlavne po  fyzickej námahe. Je to veľmi obľúbený napoj na fyzické 
zotavenie  medzi amatérskymi cyklistami.  
Pivo ma príjemnú, sladkú kandizovanú chuť s mäkkou kyslou dochuťou. 

Zloženie: voda, jačmenný slad, pšenica, kandizovaný cukor, kvások, chmeľ 
Obsah alkoholu: min.4,5% obj. 
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