NATURALNIE Z PODLASIA

O fe r t a H a n d lowa

Podpiwek z Podlasia

Napój słodowo - chmielowy
palony bezalkoholowy
pasteryzowany bez dodatku
cukru.
Tradycyjnie warzony o ciemnej
barwie i słodowym smaku z nutką
goryczki. Zawiera mniej niż 0 5%
alkoholu i jest lekko gazowany
w skutek naturalnej fermentacji.
W pełni wegański bez dodatku
cukru i konserwantów.
Doskonale orzeźwia i gasi pragnienie
najlepiej smakuje schłodzony.
Jest bogatym źródłem witamin
(B H-biotyna) polifenoli i minerałów
(selen cynk).
Na zdrowie!
ALK. <0 5% obj.
butelka szklana 500 ml
KEG PET 30 L

Cena

Cena

Linia klasyczna - piwa nieﬁltrowane
niepasteryzowane / pasteryzowane*-butelki
Jasny
Wybór

Chmielowa
Moc

W stylu PILS

W stylu INDIA PALE ALE

Piwo dolnej fermentacji
nieﬁltrowane
niepasteryzowane / pasteryzowane. *

Piwo jasne słodowe górnej
fermentacji nieﬁltrowane
niepasteryzowane / pasteryzowane.*

Naturalnie mętne zawiera osad
drożdżowy. Jasne lekkie piwo
o umiarkowanej goryczce i przyjemnym
aromacie. Piwo doskonale orzeźwia
i pozwala cieszyć się niepowtarzalnym
smakiem.

Naturalnie mętne zawiera osad
drożdżowy. Piwo o mocnej goryczy
chmielowe umiarkowanie mocne
warzone by przetrwać podróż
z Anglii do Indii. Celem przedłużenia
jego trwałości jest mocniej chmielone
niż tradycyjne pale ale. Średnio nagazowane piana o złamanym białym
żółtawym kolorze gesta i drobna
długo utrzymująca się.

Doskonałe do: szynki salami łososia
serów zagrodowych drobiu orzechów.

Doskonałe do: czerwonych mięs
jagnięciny z rusztu pikantnych dań
kiełbasek i potraw curry
chili con carne enchilada.

ALK. 5 2% obj. EKST. 12% Plato
butelka szklana 500 ml

ALK. 5 6% obj. EKST. 14% Plato
butelka szklana 500 ml

Cena

Cena

Chmielowy
Zapał
W stylu AMERICAN PALE ALE
Piwo górnej fermentacji
chmielone na zimno
nieﬁltrowane
niepasteryzowane / pasteryzowane. *
Naturalnie mętne zawiera osad
drożdżowy. Jasne lekkie piwo
o umiarkowanej goryczce i przyjemnym
aromacie. Obﬁcie chmielone na zimno
amerykańskimi odmianami chmielu
zyskało wyraźnie wyczuwalne nuty
cytrusów oraz białych tropikalnych
owoców. Piwo doskonale orzeźwia
i pozwala cieszyć się niepowtarzalnym
smakiem.
Doskonałe do: hamburgerów potraw
z grilla serów korycińskich.
ALK. 5 2% obj. EKST. 12% Plato
butelka szklana 500 ml

Cena

* - do wyboru

Linia klasyczna - piwa nieﬁltrowane
niepasteryzowane / pasteryzowane*-butelki
**

Złota
Pszenica

Irlandzki
Stout

W stylu WEIZEN

W stylu DRY STOUT

Piwo jasne górnej fermentacji
nieﬁltrowane
niepasteryzowane / pasteryzowane.*

Piwo ciemne górnej fermentacji
nieﬁltrowane
niepasteryzowane / pasteryzowane.*

Piwo pszeniczne z osadem drożdży
mocno orzeźwiające prawie
niewyczuwalny aromat chmielu
mocno nagazowane bogata
śnieżnobiała drobnoziarnista piana
długo utrzymuje się na powierzchni.
Alkohol praktycznie niewyczuwalny
schowany za bogatym
aromatycznym bukietem.

Naturalnie mętne zawiera osad
drożdżowy. Piwo ciemne lekkie
i wytrawne z wyraźnie zaznaczonym
palonym smakiem. Piana gęsta żółtobrązowa długo utrzymująca się.
Nagazowanie niskie średnio goryczkowe.
Doskonałe do: krewetek ostryg ostrych
serów dań z grilla gulaszu z ciemnych
mięs ciastek czekoladowych.

Doskonałe do: dań rybnych grillowanych krewetek na ostro białej
kiełbasy z wody posypanej curry
sałatki cesarskiej i makaronów.

ALK. 5 1% obj. EKST. 12% Plato
butelka szklana 500 ml

ALK. 4 9% obj. EKST. 12% Plato
butelka szklana 500 ml

Cena

Cena

Kawowa
Pokusa
W stylu MILK STOUT
Piwo ciemne górnej fermentacji
nieﬁltrowane
niepasteryzowane / pasteryzowane. *
Naturalnie mętne zawiera osad
drożdżowy. Piwo bardzo ciemne
palone słodkie pełne treściwe
smakuje jak słodzone espresso.
Tworzy wspaniałą kompozycję
deserową. Nagazowanie niskie
gęsta kremowa piana.
Doskonałe do: lodów waniliowych
idealny dodatek do deserów tart
owocowych ciast czekoladowych.

ALK. 4 5% obj. EKST. 12% Plato
butelka szklana 500 ml

Cena

* - do wyboru ** - dostępność jesień - zima

Linia klasyczna - piwa nieﬁltrowane
niepasteryzowane - KEG
Chmielowa
Moc

Jasny
Wybór
W stylu PILS

W stylu INDIA PALE ALE

Piwo dolnej fermentacji
nieﬁltrowane
niepasteryzowane.

Piwo jasne słodowe górnej
fermentacji nieﬁltrowane
niepasteryzowane.

Naturalnie mętne zawiera osad
drożdżowy. Jasne lekkie piwo
o umiarkowanej goryczce i przyjemnym
aromacie. Piwo doskonale orzeźwia
i pozwala cieszyć się niepowtarzalnym
smakiem.

Naturalnie mętne zawiera osad
drożdżowy. Piwo o mocnej goryczy
chmielowe umiarkowanie mocne
warzone by przetrwać podróż
z Anglii do Indii. Celem przedłużenia
jego trwałości jest mocniej chmielone
niż tradycyjne pale ale. Średnio nagazowane piana o złamanym białym
żółtawym kolorze gesta i drobna
długo utrzymująca się.

Doskonałe do: szynki salami łososia
serów zagrodowych drobiu orzechów.

Doskonałe do: czerwonych mięs
jagnięciny z rusztu pikantnych dań
kiełbasek i potraw curry
chili con carne enchilada.
ALK. 5 2% obj. EKST. 12% Plato
KEG PET 30 L

ALK. 5 6% obj. EKST. 14% Plato
KEG PET 30 L

Cena

Cena

Chmielowy
Zapał
W stylu AMERICAN PALE ALE
Piwo górnej fermentacji
chmielone na zimno
nieﬁltrowane niepasteryzowane.
Naturalnie mętne zawiera osad
drożdżowy. Jasne lekkie piwo
o umiarkowanej goryczce i przyjemnym
aromacie. Obﬁcie chmielone na zimno
amerykańskimi odmianami chmielu
zyskało wyraźnie wyczuwalne nuty
cytrusów oraz białych tropikalnych
owoców. Piwo doskonale orzeźwia
i pozwala cieszyć się niepowtarzalnym
smakiem.
Doskonałe do: hamburgerów potraw
z grilla serów korycińskich.
ALK. 5 2% obj. EKST. 12% Plato
KEG PET 30 L

Cena

Linia klasyczna - piwa nieﬁltrowane
niepasteryzowane - KEG
Złota
Pszenica

Irlandzki **
Stout

W stylu WEIZEN

W stylu DRY STOUT

Piwo jasne górnej fermentacji
nieﬁltrowane niepasteryzowane.

Piwo ciemne górnej fermentacji
nieﬁltrowane niepasteryzowane

Piwo pszeniczne z osadem drożdży
mocno orzeźwiające prawie
niewyczuwalny aromat chmielu
mocno nagazowane bogata
śnieżnobiała drobnoziarnista piana
długo utrzymuje się na powierzchni.
Alkohol praktycznie niewyczuwalny
schowany za bogatym
aromatycznym bukietem.

Naturalnie mętne zawiera osad
drożdżowy. Piwo ciemne lekkie
i wytrawne z wyraźnie zaznaczonym
palonym smakiem. Piana gęsta
żółtobrązowa długo utrzymująca się.
Nagazowanie niskie średnio
goryczkowe.
Doskonałe do: krewetek ostryg
ostrych serów dań z grilla gulaszu
z ciemnych mięs ciastek
czekoladowych.

Doskonałe do: dań rybnych grillowanych krewetek na ostro białej
kiełbasy z wody posypanej curry
sałatki cesarskiej i makaronów.
ALK. 4 9% obj. EKST. 12% Plato
KEG PET 30 L

ALK. 5 1% obj. EKST. 12% Plato
KEG PET 30 L

Cena

Cena

Kawowa
Pokusa
W stylu MILK STOUT
Piwo ciemne górnej fermentacji
nieﬁltrowane niepasteryzowane.
Naturalnie mętne zawiera osad
drożdżowy. Piwo bardzo ciemne
palone słodkie pełne treściwe
smakuje jak słodzone espresso.
Tworzy wspaniałą kompozycję
deserową. Nagazowanie niskie
gęsta kremowa piana.
Doskonałe do: lodów waniliowych
idealny dodatek do deserów tart
owocowych ciast czekoladowych.

ALK. 4 5% obj. EKST. 12% Plato
KEG PET 30 L

Cena

** - dostępność jesień - zima

Linia nowofalowa - piwa nieﬁltrowane
niepasteryzowane / pasteryzowane*-butelki
West Coast**
IPA

Hazy
Sunshine
W stylu NEW ENGLAND IPA
Piwo jasne górnej fermentacji
nieﬁltrowane
niepasteryzowane / pasteryzowane.*

Piwo jasne górnej fermentacji
nieﬁltrowane
niepasteryzowane / pasteryzowane. *

Piwo jasne znane również jako
Vermont IPA lub Hazy IPA lekkie
aromatyczne uderzające owocowym
smakiem świeże i orzeźwiające.
Obﬁcie chmielone na zimno
amerykańskimi odmianami chmielu.
Piwo doskonale orzeźwia i pozwala
cieszyć się niepowtarzalnym smakiem.

Piwo z zachodniego wybrzeża USA
charakteryzuje się mocnym
intensywnym aromatem pochodzącym
z amerykańskich odmian chmielu.
Wytrawny smak łączy się z wyraźną
goryczką oraz zapachem cytrusów
owoców tropikalnych sosny żywicy
kwiatów.

Doskonałe do: dań z drobiu lekkich
sałatek potraw z ryb i serów korycińskich

Doskonałe do: drobiu lekkich sałatek
serów korycińskich.

ALK. 5 7% obj. EKST. 14% Plato
butelka szklana 500 ml

ALK. 5 7% obj. EKST. 14% Plato
butelka szklana 500 ml

Cena

Cena

Kafejeto **
W stylu COFFE MILK STOUT
Piwo ciemne górnej fermentacji
nieﬁltrowane
niepasteryzowane / pasteryzowane. *
Piwo bardzo ciemne o kremowej
konsystencji palone z dodatkiem
kawy - Gwatemala Huehuetenango
100% Arabika. Słodkie w smaku
pochodzącym z dodatku słodów
karmelowych tworzy wspaniałą
kompozycję deserową. Nagazowanie
niskie gęsta kremowa piana.
Doskonałe do: deserów czekoladowych czekoladowego brownie
szarlotki.

ALK. 5 7% obj. EKST. 14% Plato
butelka szklana 500 ml

Cena

* - do wyboru ** - dostępność jesień - zima

Linia nowofalowa - piwa nieﬁltrowane
niepasteryzowane - KEG
West Coast **
IPA

Hazy
Sunshine
W stylu NEW ENGLAND IPA
Piwo jasne górnej fermentacji
nieﬁltrowane niepasteryzowane

Piwo ciemne górnej fermentacji
nieﬁltrowane niepasteryzowane

Piwo jasne znane również jako
Vermont IPA lub Hazy IPA lekkie
aromatyczne uderzające owocowym
smakiem świeże i orzeźwiające.
Obﬁcie chmielone na zimno
amerykańskimi odmianami chmielu.
Piwo doskonale orzeźwia i pozwala
cieszyć się niepowtarzalnym smakiem.

Piwo z zachodniego wybrzeża USA
charakteryzuje się mocnym
intensywnym aromatem pochodzącym z amerykańskich odmian
chmielu. Wytrawny smak łączy się
z wyraźną goryczką oraz zapachem
cytrusów owoców tropikalnych
sosny żywicy kwiatów.
Doskonałe do: drobiu lekkich sałatek
serów korycińskich.

Doskonałe do: dań z drobiu lekkich
sałatek potraw z ryb i serów korycińskich

ALK. 5 7% obj. EKST. 14% Plato
KEG PET 30 L

ALK. 5 7% obj. EKST. 14% Plato
KEG PET 30 L

Cena

Cena

Kafejeto**
W stylu COFFE MILK STOUT
Piwo ciemne górnej fermentacji
nieﬁltrowane niepasteryzowane
Piwo bardzo ciemne o kremowej
konsystencji palone z dodatkiem
kawy - Gwatemala Huehuetenango
100% Arabika. Słodkie w smaku
pochodzącym z dodatku słodów
karmelowych tworzy wspaniałą
kompozycję deserową. Nagazowanie
niskie gęsta kremowa piana.
Doskonałe do: deserów czekoladowych czekoladowego brownie
szarlotki.

ALK. 5 7% obj. EKST. 14% Plato
KEG PET 30 L

Cena

** - dostępność jesień - zima

Piwa limitowane - butelki
Nasza pasja do warzenia piwa objawia się ciągłym tworzeniem
i poszukiwaniem nowych połączeń. Cieszy nas zaskakiwanie
koneserów niepowtarzalnym smakiem.

Englishman
W stylu BITTER
Piwo jasne górnej fermentacji
nieﬁltrowane niepasteryzowane
Naturalnie mętne zawiera osad drożdżowy. Piwo brytyjskie oferowane w
każdym pubie w Wielkiej Brytanii.
Wyróżnia się mocniejszą goryczką.
W aromacie i smaku występują wyraźne nuty słodowe karmelowe
lekko kwiatowe. Goryczka jest dość
wysoka. niskie nagazowanie zachowany balans pomiędzy słodowością
i chmielowością
Piwo warzone wspólnie
z browarem Spencer
ALK. 5 1% obj. EKST. 12% Plato
butelka szklana 500 ml

Cena

A la
Grodziskie

z wędzonymi śliwkami
Piwo jasne górnej fermentacji
nieﬁltrowane niepasteryzowane
z dodatkiem wędzonych śliwek.
Pszeniczne typowo polskie ALE
z niską zawartością alkoholu.
Nuta dymu dębowego i bukowego
którymi wędzony jest słód pszeniczny
kojarzy się z ogniskiem. Aromat
dopełnia dodatek mocno wędzonych
śliwek a dzięki zastosowaniu norweskiej odmiany drożdży Hornindal
Kveik wyczuwa się delikatny
mleczno-karmelowy smak z nutą
owoców tropikalnych.
Piwo warzone wspólnie
z browarem Moczybroda
ALK. 3 5% obj. EKST. 12% Plato
butelka szklana 500 ml

Cena

KwasZone

Porter Bałtycki

z trawą żubrową

W stylu SOUR IPA

W stylu PORTER BAŁTYCKI

Piwo jasne górnej fermentacji
nieﬁltrowane niepasteryzowane.
Zakwaszone bakteriami
Lactobacillus.

Piwo ciemne nieﬁltrowane
niepasteryzowane.

Sour IPA jest jasną słodko-kwaśną
hybrydą łączącą w sobie soczystość
i aromatyczność. Piwo zakwaszane
jest kulturami bakteryjnymi
używanymi do produkcji twardych
odmian sera takich jak: Parmezan
Provolone Grana Padano. Aromat
i owocowość pochodzi od nowofalowych amerykańskich odmian chmielu
z wyraźną kwaśnością i zaznaczoną
goryczą.
Piwo warzone wspólnie
z browarem Moczybroda
ALK. 5 8% obj. EKST. 12% Plato
butelka szklana 500 ml

Cena

Mocne treściwe ciemne piwo
którego smak i aromat jest połączeniem
słodowości z nutami suszu owocowego
oraz akcentów palonych z nutą
trawy żubrowej.
Piwo warzone wspólnie
z browarem Moczybroda

ALK. 9 4% obj. EKST. 12% Plato
butelka szklana 500 ml

Cena

Piwa limitowane - KEG
Nasza pasja do warzenia piwa objawia się ciągłym tworzeniem
i poszukiwaniem nowych połączeń. Cieszy nas zaskakiwanie
koneserów niepowtarzalnym smakiem.

Englishman
W stylu BITTER
Piwo jasne górnej fermentacji
nieﬁltrowane niepasteryzowane
Naturalnie mętne zawiera osad
drożdżowy. Piwo brytyjskie oferowane w każdym pubie w Wielkiej
Brytanii. Wyróżnia się mocniejszą
goryczką. W aromacie i smaku
występują wyraźne nuty słodowe
karmelowe lekko kwiatowe.
Goryczka jest dość wysoka. niskie
nagazowanie zachowany balans
pomiędzy słodowością
i chmielowością
Piwo warzone wspólnie
z browarem Spencer
ALK. 5 1% obj. EKST. 12% Plato
KEG PET 30 L

Cena

A la
Grodziskie

z wędzonymi śliwkami
Piwo jasne górnej fermentacji
nieﬁltrowane niepasteryzowane
z dodatkiem wędzonych śliwek.
Pszeniczne typowo polskie ALE
z niską zawartością alkoholu.
Nuta dymu dębowego i bukowego
którymi wędzony jest słód pszeniczny
kojarzy się z ogniskiem. Aromat
dopełnia dodatek mocno wędzonych
śliwek a dzięki zastosowaniu norweskiej odmiany drożdży Hornindal
Kveik wyczuwa się delikatny
mleczno-karmelowy smak z nutą
owoców tropikalnych.
Piwo warzone wspólnie
z browarem Moczybroda
ALK. 3 5% obj. EKST. 12% Plato
KEG PET 30 L

Cena

KwasZone

Porter Bałtycki

z trawą żubrową

W stylu SOUR IPA

W stylu PORTER BAŁTYCKI

Piwo jasne górnej fermentacji
nieﬁltrowane niepasteryzowane.
Zakwaszone bakteriami
Lactobacillus.

Piwo ciemne nieﬁltrowane
niepasteryzowane.

Sour IPA jest jasną słodko-kwaśną
hybrydą łączącą w sobie soczystość
i aromatyczność. Piwo zakwaszane
jest kulturami bakteryjnymi
używanymi do produkcji twardych
odmian sera takich jak: Parmezan
Provolone Grana Padano. Aromat
i owocowość pochodzi od nowofalowych amerykańskich odmian chmielu
z wyraźną kwaśnością i zaznaczoną
goryczą.
Piwo warzone wspólnie
z browarem Moczybroda
ALK. 5 8% obj. EKST. 12% Plato
KEG PET 30 L

Cena

Mocne treściwe ciemne piwo
którego smak i aromat jest połączeniem
słodowości z nutami suszu owocowego
oraz akcentów palonych z nutą
trawy żubrowej.
Piwo warzone wspólnie
z browarem Moczybroda

ALK. 9 4% obj. EKST. 12% Plato
KEG PET 30 L

Cena

Piwa dedykowane / personalizowane

Browar Biały uwarzy dla Państwa niepowtarzalne piwo według
w s p ól ne j re c ep t u r y i o z do b i de dykowa n ą e tyk i e t ą .
To oryginalny pomysł na promocję i wyróżnienie własnego
hotelu czy restauracji. Takie piwo ucieszy zarówno oczy jak
i podniebienia gości którzy chętnie będą wracać po jeszcze.

Gadżety Browar Biały

T-shirt
w kolorach:
biały beżowy khaki czarny
dostępne rozmiary: M L XL

Cena

Czapka z daszkiem
Cena

Szklanka
Nonic
500ml
Cena

Szklanka
Nonic
300ml
Cena

Szklanka
Praga
500ml
Cena

Zestaw prezentowy
Mix czterech piw 500 ml ze szklanką
( na życzenie dowolne piwa z oferty browaru )

Cena

Poznaj Browar Biały

Browar Biały rozpoczął swoją działalność produkcyjną
w lutym 2018 roku po prawie rocznych przygotowaniach.
Siedzibą jest podbiałostocka wieś Łyski zlokalizowana
na terenie Gminy Choroszcz.
Swoją nazwą nawiązuje do miasta Białystok tradycji
i czystości. W swoim zamyśle ma promować region
podlaski oraz miasto Białystok. Motto przewodnie to:

NATURALNIE z PODLASIA
WARZENIE PIWA jest naszą pasją.
Piwo warzymy metodami tradycyjnymi praktycznie bez
udziału automatyki. Stosujemy infuzyjne oraz sterowane
temperaturowo (step mash) metody zacierania. Warzenie
jest oparte o autorskie receptury naturalne procesy bez
przyśpieszania i bez pozbawiania go najważniejszych
właściwości.
Fermentacja prowadzana jest w sześciu zbiornikach
cylindryczno-stożkowych o łącznej pojemności 60 hl.
Gotowe piwo jest butelkowane oraz rozlewane w KEGI.
Pierwsza sprzedaż ruszyła w maju 2018 roku.
Misją Browaru jest produkcja piw naturalnych uwarzonych
z najwyższej jakości polskich słodów chmieli oraz innych
naturalnych surowców - takich jakie sami chcielibyśmy
wypić.

Nasz browar

Sprawdzone receptury naturalne składniki rzetelne
podejście do warzenia daje świetny efekt. Nasze „ŻYWE”
piwa posiadają w swoim składzie żywe komórki drożdżowe
wraz z całą gamą minerałów i witamin których nie posiada
piwo po procesie pasteryzacji.

Zapraszamy do degustacji!
Główny Piwowar- Sławomir Ignatiuk

Tak warzymy nasze piwa

Nasze nagrody

Warunki Handlowe

Ceny netto podane w PLN
Forma płatności: PRZELEW 14 DNI
Dostępność piwa i podpiwku:
do 3 tygodni w zależności
od rodzaju
Dostępność gadżetów: w zależności
od stanów magazynowych.
Dostawa:
Przy zamówieniu 1/2 palety
( 8 KEG ) - transport w cenie
minimalna ilość handlowa 20 butelek
1 KEG.
Minimalna trwałość:
napoje pasteryzowane 12 miesięcy
napoje niepasteryzowane 6 miesięcy.

biuro@browarbialy.pl

+48 600 85 85 85

Zapraszamy do współpracy!

NATURALNIE Z PODLASIA

