Na území mocnářství platí se 1 zlatý a 47 krejcarů

Vydáno v C.K. Plasské nowinárně

PIVOVARSKÉ NOVINY

Kancléře a knížete Klemens Wenzel Nepomuk Lothar z Metternich-Winneburgu,vévody z Portelly, hraběte z Königswartu

Historie pivovarnictví v Plasích
Vedení Pivovaru Plasy 1896.

Pivovar v Plasích je písemně zmiňován až od roku 1550, ale předpokládá se že mniši vařili pivo
v klášteře již od jeho založení roku 1144 knížetem Vladislavem II. Úpadek kláštera nastal až v novověku a roku 1785 byl zrušen císařem Josefem II. V roce 1826 klášterní areál získal nového vlastníka,
knížete Metternicha. Ten hospodářsky oživil celý místní kraj včetně pivovaru, který byl díky němu nově
vystavěn.
Mohlo by se zdát, že plaský pivovar byl zachráněn, ale není to tak docela pravda. Na konci 19. století se sice zásadně proměňuje jeho podoba a dispozice, pivovar se stává jedním z největších v okolí
s výstavem téměř 33 000 hektolitrů. Přesto byl koncem roku 1966 uzavřen a zrušen. Říká se, že n. p.
Západočeské pivovary, pod který pivovar v té době spadal, nelibě nesl oblibu zdejšího piva, kterému
dávali místní lidé přednost před plzeňským. Kdo ví…? Každopádně po svém zavření se z části pivovaru stal velkosklad, z hvozdu kanceláře.

Zaměstnanci Pivovaru Plasy 1914.
Otevření Knížecího pivovaru Plasy a obnovení tak tradice vaření piva v Plasích po 50. letech, proběhlo
v srpnu roku 2015. V pivovaru se nachází stylový pivovarský šenk s restaurací. Celý interiér pivovaru
a restaurace koresponduje s citlivou rekonstrukcí objektu a nese se v secesním stylu.
Pivovarský šenk je možno využít nejen k ochutnání místního piva, ale také k uspořádání rodinné oslavy
či firemního večírku.

… MENU …
Něco k pivu
80 g Škvarky v sádle, cibule, chléb

59,-

80 g Domácí paštika, chléb

65,-

150 g Tlačenka s cibulí a octem, chléb

65,-

1 ks Klobása z udírny, křen, hořčice, chléb

75,-

1 ks Utopenec, chléb 

49,-

1 ks Nakládaný hermelín, chléb 

55,-

120 g Tatarák z pivního sýra s topinkami	 89,200 g Uzený vepřový bok, pivní sýr, chléb 	 105,150 g Hovězí tatarák s topinkami 	 185,1ks Pikantní topinka s kuřecí masovou směsí a sýrem 

75,-

200 g Cibulové kroužky v pivním těstíčku, dip

55,-

200 g Sedlácké bramborové hranolky 

45,-

200 g Čerstvě smažené bramborové chipsy 

45,-

200 g Čerstvě smažené bramborové chipsy XXL
1 ks Pivní preclík 

120,20,-

Pivovarské burgery
PEKELNÝ CHILLI BURGER+ hranolky a tatarská omáčka 205,150 g vyzrálé hovězí maso, chilli dresing, sýr chedar, grilovaná slanina, chilli papričky,
červená cibule, rajče, ledový salát
PIVOVARSKÝ BURGER + hranolky a tatarská omáčka 205,150g Trhané vepřové maso, pivní sýr, karamelizovaná cibulka, hořčičný dresing,
kyselá okurka, ledový salát, rajče

Pivovarské speciality
150 g Pikantní pivovarský guláš s chlebem

125,-

150 g Vepřové výpečky se zelím a houskovým knedlíkem

135,-

400 g Pečená vepřová žebra, křen, hořčice, chléb

185,-

400 g Pečená hovězí žebra s pečeným česnekem

185,-

750 g Pečené vepřové koleno, křen, hořčice, chléb

210,-

200 g Kuřecí / Vepřový řízek v mlátové strouhance

135,-

150 g Smažený sýr v mlátové strouhance

115,-

6 ks	Smažená pikantní kuřecí křidýlka s BBQ omáčkou

85,-

Z pivovarského grilu
Podáváno s domácí omáčkou dle vlastního výběru
300g Vepřová kotleta s kostí			195,200g Vepřová panenka na grilu			210,200g Hovězí Flank steak			265,200g Grilované kuřecí prso			145,200g Grilovaný filet z lososa			230,Omáčky: Pepřová / Sýrová / Houbová / Švestková / BBQ / BBQ hot

Polévka
Dle denní nabídky

Bezmasé pokrmy / zeleninové saláty
40,-

Přílohy
Bylinkové brambory

35,-

Špekové knedlíky

35,-

Sedlácké bramb. hranolky 45,Fazolové lusky se slaninou 55,Grilovaná zelenina

65,-

Tatarka / BBQ omáčka 25,-

300g
300g
300g
70g

Bramborové noky se sýrovou omáčkou
Grilovaný hermelín na zel. salátku
Míchaný zeleninový salát s dresinkem
Grilované kuřecí maso do salátu 

Dezerty

4ks Domácí lívance s pivní marmeládou
Dle denní nabídky

115,115,105,50,-

75,-

MÝM NÁRODUM !!!

PIVNÍ MOBILIZACE !!!

Varna - Pivovar Plasy 1904.

Pivo čepované
Vašnosta 10°
světlé výčepní

Nachmelenec 11°

svrchně kvašený
speciál anglického typu

Lothar 12°
světlý ležák

Felčar 13°

Plotmavé silné pivo

Pekelník 13°

Tmavé silné pivo

Císař pán 14°

Silné pivo typu Indian Pale Ale

Prazdroj 12°

Světlý ležák

Bednáři - Pivovar Plasy 1923.

0,5l
29,0,3l18,0,5l
42,0,3l25,0,5l
40,0,3l24,0,5l
42,0,3l25,0,5l
42,0,3l25,0,5l
45,0,3l27,0,5l
49,0,3l30,-

Speciální piva dle sezonní nabídky

Nealko pivo - čepované
Birell světlý / pomelo-grep

cidery - lahvové
Kingswood
Frisco – různé druhy

0,5l
35,0,3l21,-

0,4l45,0,33l
55,-

Knížecí pivovar Plasy

ecí pivovar Plasy
vazuje na tradici
terního pivovaru
ciáckých mnichů,
ří zde vařili pivo
od roku 1144.

jvětší slávu zažil
ivovar za časů
ouského kancléře
ete Metternicha.

Vyrábí:
cí pivovar Plasy s.r.o.
ská 37, 331 01 Plasy
Czech Republic
w.pivovarplasy.cz

Světlé výčepní pivo
Knížecí pivovar Plasy plzeňského typu s plnou,

Výčepní světlé

Plné pivo
Nefiltrovánonavazuje na tradici jemně nahořklou chutí.
klášterního pivovaru
Oblíbený nápoj
a nepasterizováno
cisterciáckých mnichů, jak vašnostů z města,

Vašnosta
ašnosta
10

kteří zde vařili pivo
již od roku 1144.

Největší slávu zažil
pivovar za časů
rakouského kancléře
knížete Metternicha.

Světlé pivo typu summer
ALE s výjimečně hořkou
chutí a nádechem jemné
citrusové vůně, vařené
z amerických chmelů.

Nefiltrováno
a nepasterizováno

Nachmelenec

tak i chasníku ze vsi.

POZOR !!!
Po vypití 10ti piv již
o politice nehovořte.

ALE - svrchně kvašené pivo anglického typu

11 °

°

Vyrábí:
Knížecí pivovar Plasy s.r.o.
Plzeňská 37, 331 01 Plasy
Czech Republic
www.pivovarplasy.cz

Ochutnejte chuť,
která v sobě přináší
staré časy koloniální
Anglie, námořnických
hospod a pitek.
Je vhodné jako
osvěžení pro staré Mořské
vlky, ale i pro odvážné
suchozemské zelenáče.

							
Knížecí pivovar Plasy
navazuje na tradici
klášterního pivovaru
cisterciáckých mnichů,
kteří zde vařili pivo
již od roku 1144.
Největší slávu zažil
pivovar za časů
rakouského kancléře
knížete Metternicha.
Vyrábí:
Knížecí pivovar Plasy s.r.o.
Plzeňská 37, 331 01 Plasy
Czech Republic
www.pivovarplasy.cz

Za kvalitu ručí Vrchní sládek:

žejdlík roku

mální trvanlivost do:

Minimální trvanlivost do:

vávejte v chladu a temnu.

Alc.: 3,8 obj.
Uchovávejte
v chladu a temnu.
Hořkost: IBU 30

_etiketa.indd 1

Spodně kvašené,
3x chmelené.
Slad: Plzeňský
Chmel: Premiant a ŽPČ

Složení:
Pitná voda, ječné slady,
Za kvalitu
chmelové
produktyručí Vrchní sládek:

Nachmelenec_etiketa.indd 1

13.05.2020 15:49:39

Alc.: 4,0 obj.
Hořkost: IBU 40

Lothar_etiketa_NEW.indd 1

NACHMELENEC 11°
Pivo, které osloví
ty, co mají rádi
netradiční chuť.

VAŠNOSTA 10°
Pivo ke
každodennímu
posezení.

Světlé pivo typu summer ALE,
vařené z amerických chmelů
Citra a Cascade s přidáním
belgických kvasnic, s výjimečně
hořkou chutí a nádechem jemné
citrusové vůně.
Pivo je svrchně kvašené,
3x chmelené, je nefiltrované
a nepasterizované.

Světlé výčepní pivo plzeňského
typu s plnou jemně nahořklou
chutí.
Pivo je spodně kvašené,
3x chmelené a vařené na
1 rmut, je nefiltrované
a nepasterizované.

Pekelnik_etiketa_NEW.indd 1

GREPÁČ 9°
Lehké pivo vhodné
pro horké letní
večery.

etiketa_2017_deformace.indd 15

Svrchně kvašené, 3x chmelené.
Slad: Pale Ale
Chmel: Premiant, Citra a Cascade

CisarPan_etiketa.indd 1

PEKELNÍK 13°
Jedné temné noci se
rozhodl sládek uvařit
pivo černé jako noc.
Měla to být várka číslo
666.

31.05.2017 11:47:15

Světlé výčepní pivo plzeňského
typu s jemnou ovocnou příchutí,
získanou přírodním výtažkem
z grepu.
Pivo je spodně kvašené,
3x chmelené a vařené na 1 rmut,
je nefiltrované a nepasterizované.

Pivo typu Schwarzbier
má hořko-sladkou chuť, která
vám připomene zlaté časy
prvorepublikových pražských
hospod.
Spodně kvašené, 3x chmelené, je
nefiltrované a nepasterizované.

Složení:
Pitná voda, ječné slady,
chmelové produkty

13.05.2020 15:49:22

Minimální trvanlivost do:

Uchovávejte v chladu a temnu.

FELCAR_etiketa.indd 1

LOTHAR 12°
Vlajková loď
Knížecího pivovaru
Plasy.
Světlé ležák plzeňského typu
s plnou nahořklou chutí,
získanou charakteristickým
žateckým chmelem.
Pivo je spodně kvašené,
3x chmelené a vařené na
2 rmuty, je nefiltrované
a nepasterizované.

13.05.2020 15:48:30

Fel ar
Polotmavé silné

Nefiltrováno
a nepasterizováno

Silné pivo, polotmavé,
barvy jantaru,
vařené z několika
druhů chmele včetně
karamelového,
jenž pivu dodává
výjimečnou lehce hořko
nasládlou chuť.
POZOR !!!
„kudy teče - tudy léčí“.

13 °

Kdož chceš sobě
korbele piva píti,
budiž tobě
hojná léta v žití.
Toť dar země
- pivo z Plass,
pozvedněmež k bohu hlas.

Alc.: 5,2 obj.
Hořkost: IBU 26

Za kvalitu ručí Vrchní sládek:

Spodně kvašené,
3x chmelené.
Slad: Plzeňský, Mnichovský,
Vídeňský, Karamelový
a Carared
Chmel: Premiant a ŽPČ

Složení:
Pitná voda, ječné slady,
chmelové produkty

Sklepení Plasského Konventu, mnich Augustus a sládek Rossenbach
při hodokvasu a velké pijatice L.P. 1479 ... po klekání.

13.05.2020 15:49:19

13.05.2020 15:48:35

FELČAR 13°
Pivo pro znalce
polotmavých piv.

Silné pivo, polotmavé, barvy
jantaru, vařené z několika
druhů chmele včetně
karamelového, jenž pivu
dodává výjimečnou lehce
hořko nasládlou chuť.
Pivo je spodně kvašené,
3x chmelené a vařené na
1 rmut, je nefiltrované
a nepasterizované.

13.05.2020 15:48:07

CÍSAŘ PÁN 14°
MEDÁK 13°
Pivo zvláště oblíbené Pivo nejen pro včelaře.
u rakouského dvora Polotmavý speciál, který je
vařený z několika druhů chmelu,
při vojenských
do něhož je pro zvýraznění
přehlídkách.
chuti přidáván přírodní med od
etiketa_2017_deformace.indd 6

Silné pivo typu India Pale Ale
(IPA), vařené z vídeňských a
mnichovských sladů s výraznou
hořkou chutí.
Pivo je svrchně kvašené,
3x chmelené, je nefiltrované
a nepasterizované.

místních včelařů.
Pivo je spodně kvašené,
3x chmelené a vařené na
1 rmut, je nefiltrované
a nepasterizované.

31.05.2017 11:47:08

							

sortiment piv

ZÁZVORÁK 10°
ZELENÁČ 10°
Pivo připomínající, že Lehké svěží pivo pro
jaro klepe na dveře a to horké letní dny.
nejen svojí specifickou Světlé výčepní pivo plzeňského
typu s lehkou příchutí závoru,
zelenou barvou.
získanou dlouhodobým

VIDLÁK 11°
Pivo, které udělá
radost milovníkům
pšeničného moku.

BARLEY WINE 17°
ABBEY 17°
Pivo pro znalce silných Silné pivo pro
pravdové fajnšmekry –
piv s příběhem.
Polotmavý speciál belgického
král mezi všemi.

VÁNOČNÍ BOCK 17° ŘEHOLNÍK 16°
Silné pivo vhodné pro Pivo, které se pije
dlouhé mrazivé zimní s úctou a pokorou.
Světlý speciál typu India Pale
večery.

etiketa_2017_deformace.indd 14

etiketa_2017_deformace.indd
31.05.2017 11:47:14
7

Světlé výčepní pivo plzeňského
typu s jemnou příchutí, získanou
z přírodního výtažku
macerovaných kopřiv.
Pivo je spodně kvašené,
3x chmelené a vařené na
1 rmut, je nefiltrované
a nepasterizované.

etiketa_2017_deformace.indd 10

macerováním zázvoru.
Pivo je spodně kvašené,
3x chmelené a vařené na
1 rmut, je nefiltrované
a nepasterizované.

etiketa_2017_deformace.indd
31.05.2017 11:47:12
13

typu, vařený z amerických
karamelizovaných sladů,
podle receptury belgických
Trapistických mnichů.
Pivo je svrchně kvašené,
3x chmelené, vařené na 2 rmuty,
je nefiltrované a nepasterizované.

etiketa_2017_deformace.indd
31.05.2017 11:47:10
4

Světlý pšeničný speciál
vyrobený za použití belgické
pšenice s lehkým nádechem
vůně připomínající banány
a s typickou pšeničnou chutí.
Pivo je svrchně kvašené
WITT, 3x chmelené a vařené
na 3 rmuty, je nefiltrované
a nepasterizované.

etiketa_2017_deformace.indd
31.05.2017 11:47:13
11

Polotmavý speciál s přidáním
prvotřídní kvalitní whisky
a společným 3měsíčním zráním
v dubových sudech získal
jedinečnou neopakovatelnou
vůni a chuť.
Pivo je svrchně kvašené,
3x chmelené, je nefiltrované
a nepasterizované.

etiketa_2017_deformace.indd
31.05.2017 11:47:02
16

Světlý ležák s charakteristickou
vůní a chutí vídeňského sladu..
Pivo je spodně kvašené,
3x chmelené a vařené na
2 rmuty, je nefiltrované
a nepasterizované.

etiketa_2017_deformace.indd
31.05.2017 11:47:12
9

Polotmavý až tmavý speciál
s kávovým nádechem a nasládlou
vůní.
Pivo je svrchně kvašené,
3x chmelené, je nefiltrované
a nepasterizované.

31.05.2017 11:47:15

VÍDEŇÁK 12°
Pivo velmi oblíbené
u tyrolských horalů.

31.05.2017 11:47:11

Ale (IPA), vařený z amerických
sladů Citra a Magnum,
zkvašený speciálními
belgickými kvasnicemi,
dodávaných belgickými mnichy
žijících v přísné řeholi.
Pivo je svrchně kvašené,
5x chmelené, je nefiltrované
a nepasterizované.

Pálenky a likéry vyrobené z piva

38%, 0,7 l

30%, 0,7 l

30%, 0,7 l

likér
Jemná
pivní
Jemný
Palenky_3x18_prac.indd
1
19.04.2016
0:21:07 Jemný
Palenky_3x18_prac.indd
3
19.04.2016
Palenky_3x18_prac.indd
0:21:23
2
19.04.2016
fernetové chuti
pálenka
bylinný likér

30%, 0,7 l

Jemná pivní pálenka
0:21:14
s příchutí medu

35%, 0,7 l

Hruškový likér
s příchutí medu

35%, 0,7 l

Švestkový likér
s příchutí medu

Dárková balení
kořalek zakoupíte
na baru.
PIVOVICE BARIQUE 50%
Pivní pálenka uleželá v dubových
sudech

PIVOVICE 50%
Pivní pálenka

Dárkové sety našich piv
Dárková
balení
piv
zakoupíte
na baru.

Kdo chce mnoho
dětí míti

musí plasské
pivo píti

Vína a sekty

Nealkoholické nápoje

Dle aktuální nabídky
Více v našem vinném lístku

Točená limonáda
0,1l
8,Točená Kofola
0,1l
8,Domácí limonáda
0,5l 50,0,5l35,Džbán neperlivé vody s mátou
Bonaqua jemně perlivá / neperlivá 0,25l30,Römerquelle minerální voda perlivá 0,75 l 60,Coca-Cola
0,33 l 38,Coca-Cola Zero
0,33 l 38,Fanta
0,33 l 38,Sprite
0,33l38,0,25 l 38,Kinley tonic, ginger, rose, mojito
0,25 l 40,Fuze tea různé druhy
0,25 l 40,Cappy dle nabídky
Monster energy
0,355 l 60,-

Expedice sudů - Pivovar Plasy 1958.

Pivní pálenky
Pivní pálenka

40,-

Medová pivovice 

40,-

Pivní hořký likér 

40,-

Pivní bylinný likér 

40,-

Pivovice 50% 

50,-

Pivovice Barique 50% 

50,-

Knížecí medová hruška 

40,-

Knížecí medová švestka 

40,-

Kořalky 0,04l

Káva a horké nápoje
Espresso45,Cappuccino50,Caffe Latte
55,Čaj konvička – dle nabídky  39,Turecká káva
32,Svařené víno 0,2l
50,Grog (0,04l Rum božkov)  50,-

Becherovka / Lemond
40,Fernet / Citrus 
40,Božkov tuzemský 
35,Božkov peprmint 
35,Slivovice 
50,Hruškovice 
50,Meruňkovice 
50,Sauer Apfel 
35,Jägermaister 
55,Bulldog gin 
65,Finlandia vodka 
50,Tullamore Dew 
60,Jack Daniels
65,Jack Daniels Honey
65,Jack Daniels Fire
65,Ron Zacapa
110,Diplomatico 
95,Legendario65,Rum Republica 
45,Capitan Morgan 
55,-

Prodej sudového piva
15l
30l
50l

Dle aktuální
nabídky
objednávejte na baru

Zapůjčení výčepního zařízení 350,- /den


600,- /víkend

Alegorický vůz (1. Máj) Pivovar Plasy 1962.

Bednáři - Pivovar Plasy 1923.

Pivovarské suvenýry, upomínkové a historické předměty
původního pivovaru naleznete u vstupu do pivovarského šenku.

www.senkserikova.cz
Knížecí pivovar Plasy s.r.o., Plzeňská 37, 331 01 Plasy, IČ 29370256
Ceny uvedeny v Kč vč. DPH, smluvní ceny, informace o alergenech na vyžádání u obsluhujícího personálu.
U poloviční porce účtováno jest 70% z ceny. Váha masa je uvedena v syrovém stavu.
Ceny jsou platné od 23. 5. 2020.

