
NABÍDKA
Piva celovečerní

Plzeňský Ale 12°
Klasická kombinace plzeňského sladu spolu 
s žateckým chmelem připomíná český ležák,
avšak díku svrchnímu kvašení má pivo spíše lehčí
a čerstvější charakter. Hodí se zejména pro lidi,
kteří nemají rádi těžká piva a nechtějí se po pár
pivech přesytit.

Styl: ALE  |  12 % EPM  |  5,4 % ALC  |  35 IBU

Vídeňský Svrchňák 11°
Jednoduchá kombinace vídeňského sladu 
s žateckým chmelem. V podstatě vídeňský ležák,
který je svrchně kvašený. O něco plnější chuť,
barvu piva je jantarová až měděná. Chmelové
aroma je lehounké až skoro nevýrazné. Hořkost
rázná.

Styl: ALE  |  11 % EPM  |  4,5% ALC  |  35 IBU

Černý Kalcifer 12°
Černé sladové pivo se kterým jsme vyhráli třetí
místo v soutěži o nejlepší pivo v Padochově na
festivalu malých pivovarů v roce 2018.  Příjemně
hořké, sušší, svrchně kvašené pivo, které má
mnoho chuťových vlastností tmavého ležáku.
Chuť piva je vyrovnaná a pohybuje se mezi kávou
a čokoládou s jemnou chmelovostí. 

BLACK ALE |  12 % EPM  |  5,2 % ALC | 34 IBU

Letní Ale(ík) 11°
Jedná se o lehkou svěží jedenáctku. Díky
pozdějšímu chmelení ŽPČ a Citrou má pivo
nenápadný citrusový dojezd. I když IBU 27 je při
nižší hranici, senzoricky je pivo mnohem hořčí. 

Styl: ALE  |  11  % EPM  |  4,7 % ALC | 27 IBU



NABÍDKA
Piva speciální

Citra IPA 13° 
Světlý ejlík s příjemnou hořkostí, sušším tělem 
a chmelem Citra, který zde opravdu dominuje.
Ve vůní cítíme silné citrusové aroma až do
tropického ovoce. Pivo je svěží a dobře pitelné. 

Styl: IPA  |  13 % EPM  |  5,7 % ALC  |  41 IBU

Galaxy 11° 
Velice světlý a lehký ejlík s barvou bílého vína.
Australský chmel Galaxy dává pivu silné
maracujové, broskvové a citrusové aroma. I když
je hořkost vykalkulována pouze na 31, je
senzoricky mnohem větší.

Typ: ALE |  11 % EPM  |  4,8 % ALC  |  31 IBU

Žito 10° 
Kombinace plzeňského a žitného sladu.
Použité žito pivo zakaluje a dává mu 
 nádherně plnou chuť, která i dlouho po napití
zůstává v ústech. 

Styl: ALE  |  10 % EPM  |  4,2 % ALC  |  26 IBU

Rodákův Křikloun 10° 
Svěží, letní, rázná, hořká desítka s lehkým
dodatkem chmele Citra. Uvařeno ve spolupráci s
kočovným pivovarem Rodák.

Typ: ALE |  10 % EPM  |  4,1 % ALC | 

*Novinka!



NABÍDKA
Piva speciální

Kazbek 12° extra chmel
Světlé plné pivo se známým českým chmelem
Kazbek. V pivu lze cítit lehce travnato-citrusové
aroma. Hořkost je lehčí a má kratší dozvuk. 

Styl: ALE  |  12 % EPM  |  5,2 % ALC  |  35 IBU

Májová IPA 13° 
Naše IPA s chmelem Citra v májovém kabátku.
Ve vůní cítíme silné citrusové aroma až do
tropického ovoce. Pivo je svěží a dobře pitelné.

Styl: IPA  |  13 % EPM  |  5,7 % ALC  |  41 IBU

*Poslední kusy!

Enigma 13° 
Světlé plné pivo uvařené ze sladu Pale Ale 
a chmelu Enigma. Tento australský chmel dává
pivu příjemnou příchuť červeného rybízu,
melounu a tropického ovoce.

Styl: ALE  |  13 % EPM  |  5,6 % ALC |  40 IBU

*Novinka!



Hodonínský minipivovar Křikloun
aktuální nabídka k 19. 5. 2022

Žito 10° - Hutná, žitná, plná desítka.

Rodákův Křikloun 10° - Lehká, citrusová desítka. *Novinka!

Galaxy 11° - Dominující hořkost s příjemně ovocnými podtóny. Chmel
Galaxy (AUS) předává pivu tóny citrusů, marakuji, broskví, angreštu.

Kazbek 12° - Single hop českého chmele Kazbek. Příjemná chmelová
linka s lehkým citrusovým dojezdem.

Citra 13° - Single hop Citry. Příjemně citrusové a velmi hořké pivo. 

Májová IPA 13° - Single hop Citry v májovém kabátku.

Enigma 13° - Single hop Enigma (AUS), aroma červeného rybízu,
melounu, tropického ovoce. *Novinka!

Piva celovečerní
Vídeňský Ale 11° - Plnější pivo s vídeňským sladem a žateckým
chmelem. V chuti lze cítit nádech lískových oříšků. Velice pitelná
jedenáctka.

Letní Ale(ík) 11° -  Lehká světlá 11 s chmely ŽPČ a Citra.

Plzeňský Ale 12°  - Svrchně kvašená varianta ležáku. Plzeňský slad,
žatecký chmel a delší doba ležení zajišťují vysokou pitelnost.

Černý Kalcifer 12° - Černé pivo ze 6 sladů s žateckým chmelem. Pivo je
sušší, není sladké. Chuť se prolíná od pražené kávy do čokoládova.

Piva speciální

Vážení zákazníci, posíláme Vám tento seznam našich aktuálně
nabízených piv. Více informací o každém pivu, cenu a podrobnosti

naleznete v přiloženém katalogu. Děkujeme za pozornost.


