IZLEJAMAIS ALUS / DRAFT BEER/
РАЗЛИВНОЕ ПИВО
GRIMBERGEN BLANCHE* 6% 25CL/3.75€
50CL/4.10€

HOEGAARDEN WHITE* 4.9% 33CL/3.95€
50CL/4.25€

Klasisks kviešu alus. Blāvi dzeltens, viegli gāzēts
ar citrusa, kviešu un koriandra notīm.

Orģināls kviešu alus, bagāts ar raugu, kas ir
dažādu minerālvielu un vitamīnu avots. Viegli
iedzeltens, duļķains ar maigu tekstūru.

GRIMBERGEN BLOND* 6.7% 25CL/3.75€
50CL/4.10€
Piesātināts gaišais alus, kas satur miežu un
kviešu iesalu. Tam piemīt pikantas un augļu
noskaņām bagātas garšas nianses.
GRIMBERGEN DOUBLE* 6.5% 25CL/3.75€
50CL/4.10€
Tumšais alus, kas satur miežu iesalu, atklāj
bagātīgas saldeni rūgtas garšas nianses, kurās
sajūtams karameļu un šokolādes pieskāriens.
KASTEEL ROUGE* 8% 33CL/5.00€
Tas ir unikālā tumši sarkanā krāsā, iegūts
sajaucot Kasteel Brune , ar skābajiem ķiršiem, un
atstāts, lai nobriest vismaz 6 mēnešus.
BACCHUS KRIEK* 5.8% 33CL/4.80€
Ķiršu alus, sulīgā gatavu ķiršu krāsā, ar
smilškrāsas rozā putām. Garšā perfekti apvienots
saldais ar skābo.
KRONENBOURG 1664 BLANC* 5% 25CL/3.95€
50CL/4.25€
Svaigs baltais alus. Gatavots no kviešiem, kur
aromātā jūtama izteiktas citrusa augļu un
koriandra notis.

HOEGAARDEN ROSEE 3.0% 33CL/4.00€
50CL/5.00€
Tas ietver sevī maigo garšu un smalku aveņu
krāsu. Un, lai arī tajā nav liels alkohola daudzums,
tas nozīmē, ka jūs varat baudīt to vēl vairāk.
STELLA ARTOIS* 5.2% 33CL/3.95€ 50CL/4.25 €
Vispopulārākais beļģu alus pasaulē. Zeltani
dzeltens alus, atsvaidzinošs, ar apiņu un iesala
aromātu, viegls iesala saldums.
LEFFE BLOND* 6.6% 33CL/3.95€ 50CL/4.30€
Zeltains alus, labi sabalansēts, ar zīdainu
tekstūru, nedaudz salds, garšā jūtamas greipfrūtu
un apelsīnu notis.
LEFFE BRUIN* 6.5% 33CL/3.95€ 50CL/4.30€
Piesātināta, tumši brūna krāsa pateicoties
grauzdētam iesalam. Biezs, saldens alus ar
delikātu , grauzdētu karameļu, garšu, kur
pēcgaršā jūtami apiņi un šokolāde.

PALM SPECIALE BELGIUM AMBER BEER*
5.2% 33CL/5.00€ 50CL/6.10€
Dzintara krāsas alus, viegli gāzēts, ar izteiktu
karameles aromātu un garšu, kurā jūtamas arī
sulīgu augļu, īpaši banānu notis.
PAUWEL KWAK* 8.4% 33CL/4.90€
Maigs, augļu un iesala aromāts ar nedaudz
pikantu raksturu (koriandrs, apiņi). Dzintara krāsā,
un ar blīvām krēmveida putām.
WERNESGRÜNER PILS* 4.9% 30CL/3.00€
Alus izceļas ar savu mīksto zelta krāsu.
Wernesgruner nāk no vienas no vecākajām alus
darītavām pasaulē, kā arī ir iekļauts grupā ar
ilgāko Pilsner alus ražošanas pieredzi.
Wernesgruner ir Pilsner alus leģenda.
HEINEKEN* 5% 33CL/3.50€ 50CL/4.10€
Gaišā salmu zelta krāsā, tīrs miežu iesals, no
atlasītiem apiņiem
CĒSU PREMIUM* 5.2% 33CL/3.50€ 50CL/4.10€
Maigas zelta krāsas, dzirkstošs, atspirdzinošs
dzēriens, ar patīkamu rūgtumu un superior putu
stabilitāti.
LIELVĀRDES TUMŠAIS* 5.6% 40CL/3.80€
Bagātīga garša, kas apveltīta ar vieglu saldumu,
bet Hallertau apiņi tam piešķir maigu rūgtumu un
izteiksmīgu aromātu.

