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Zaczęło się od nieśmiałego pomysłu, rzuconego oczywiście przy 
kuflu piwa, przez jednego z naszych gości.

Potem był rok ciężkiej pracy - analizy, mozolne zdobywanie 
pozwoleń, projekty, uzgodnienia, szkolenia, wiele uwarzonych 
warek. I jeszcze wiara, że to co robimy ma sens.

Przystanek Tleń to jedyny browar rzemieślniczy w powiecie 
świeckim. Nasza warzelnia ma wybicie 6hl, a piwo fermentuje 
i leżakuje w jednym z 8 tankofermentorów. 

Nasze flagowe piwa to pils, pszeniczne oraz piwo na miodzie 
gryczanym ale warzymy również piwa specjalne jak np. witbier, 
marcowe czy porter.

Bo u nas piwowarstwo to rzemiosło, a nie przemysł.



Ekstrakt: 12,5

Alkohol: 5,0%

Piwo jasne, dolnej fermentacji, niefiltrowane 
i niepasteryzowane. 
Leżakuje ok. 5-7 tygodni.

Do jego produkcji używamy słodu 
pilzneńskiego (z polskich słodowni), 
doprawionego słodem karmelowym oraz 
chmieli lunga i Spalt Select.
W smaku wyraziste, z mocno wyczuwalną 
goryczką chmielową.



Ekstrakt: 12,5

Alkohol: 4,9%

Piwo jasne, górnej fermentacji, niefiltrowane, 
niepasteryzowane. 
Leżakuje ok. 2-3 tygodni.

Do jego produkcji używamy słodu 
jęczmiennego i słodu pszenicznego oraz 
chmielu Spalt Select.
W smaku intensywne, goryczkowe i lekko 
drożdżowe. Bardzo aromatyczne 
z wyczuwalnymi nutami banana i goździków, 
które pochodzą od drożdży.

Dzięki wysokiemu wysyceniu piwo to jest 
niezwykle orzeźwiające.



Ekstrakt: 14

Alkohol: 5,4%

Piwo ciemne, górnej fermentacji, 
niefiltrowane i niepasteryzowane. 
Leżakuje ok. 5 tygodni.

Do jego produkcji używamy słodów 
pilzneńskiego, monachĳskiego, karmelowych 
i palonych.

Bardzo ważnym składnikiem jest oczywiście 
miód gryczany, który pochodzi z rodzinnej 
pasieki pana Sławomira Wnuka w Lnianie.
W smaku delikatnie słodkie i karmelowe.  
Mieszanka słodów oraz miodu gryczanego 
nadają piwu mahoniowo-bursztynowy kolor.



Ekstrakt: 12,5

Alkohol: 5,2%

Piwo górnej fermentacji, chmielone na 
zimno, do którego produkcji użyliśmy 
najlepszej jakości słodu pale ale oraz 
nowofalowych odmian amerykańskich 
chmieli: Amarillo®, Citra®, Ahtanum® 
i Simcoe®.

Nasz american amber ale charakteryzuje 
się zdecydowaną goryczką i wyraźnym, 
słodowym smakiem. Aromat kwiatów 
i tropikalnych owoców oraz piękny, 
bursztynowy kolor i trwała piana to jego 
cechy charakterystyczne.



Ekstrakt: 16,5

Alkohol: 6,8%

Piwo górnej fermentacji, chmielone na 
zimno, do którego produkcji użyliśmy 
najlepszej jakości słodu pale ale oraz 
nowofalowych odmian amerykańskich 
chmieli: Citra®, Ahtanum®, Centenial® 
i Chinook®

Nasza IPA charakteryzuje się zdecydowaną 
goryczką i wyraźną, słodową podbudową. 
Aromat kwiatów i tropikalnych owoców oraz 
piękna złota barwa i trwała piana to jego 
cechy charakterystyczne.



Ekstrakt: 14

Alkohol: 5,8%

Piwo w tym stylu nazywane jest również 
"amerykańskim pilsem". Jest to piwo górnej 
fermentacji, chmielone na zimno, do 
którego produkcji użyliśmy słodów pale ale, 
pilzneńskiego i pszenicznego oraz 
amerykańskich chmieli: Amarillo®, 
Centenial®, Citra®, Columbus®.

Nasz american pale ale charakteryzuje się 
wyraźną goryczką i delikatnym, słodowym 
smakiem. W aromacie wyczuwalny zapach 
owoców tropikalnych i żywicy. W kolorze 
ciemnozłote i mętne.



Ekstrakt: 12,5

Alkohol: 5,0%

Piwo górnej fermentacji. Jasny, słomkowy 
kolor, mętne. Niefiltrowane, pasteryzowane. 
Do jego produkcji używamy słodu 
pszenicznego i jęczmiennego oraz chmielu 
Citra®, który odpowiada za rześki, cytrusowy 
aromat.
Lekkie, pszeniczne piwo, idealne na ciepłe 
dni.



Ekstrakt: 12,5

Alkohol: 5,0%

Piwo górnej fermentacji warzone z udziałem 
słodu pszenicznego oraz z dodatkiem 
kolendry i skórki słodkiej i gorzkiej 
pomarańczy.

W smaku lekkie i orzeźwiające 
z kwaskowatym finiszem typowym dla piw 
pszenicznych. W aromacie zbożowe, lekko 
przyprawowe z nutą skórki cytrynowej. Kolor 
jasny, słomkowy, mętne.



Ekstrakt: 14

Alkohol: 5,4%

Piwo dolnej fermentacji, w którym główną 
rolę grają słody, co daje wyraźny, słodowy 
smak. Końcówka umiarkowanie wytrawna.

Do produkcji tego piwa zywamy słodu 
pilzneńskiego, monachĳskiego 
i wiedeńskiego. Piwo jest delikatnie 
chmielone dwoma rodzajami szlachetnych, 
niemieckich chmieli - Hellertau Tradition® 
i Hersbrucker®



Ekstrakt: 19

Alkohol: 6,1%

Piwo dolnej fermentacji, o wysokim 
ekstrakcie początkowym (19 stopni Plato). 
W aromacie słodowe z nutami 
karmelowymi. Przebĳa się suszona śliwka, 
czekolada i kawa. W smaku wyraźnie 
słodowo-karmelowe z elementami czarnej 
kawy i gorzkiej czekolady.



Ekstrakt: 19

Alkohol: 6,1%

Piwo dolnej fermentacji, o wysokim 
ekstrakcie początkowym (19 stopni Plato). 
W smaku wyczuwalna kawa, gorzka 
czekolada i suszona śliwka. Po okresie 
standardowego leżakowania piwo trafia do 
beczki po żytniej whiskey, co nadaje mu 
aromatów dębu oraz taniczności. W smaku 
zwiększa się wytrawność w porównaniu 
z podstawową wersją porteru.



Ekstrakt: 14

Alkohol: 6,1%

Piwo górnej fermentacji. Jasny, słomkowy 
kolor. NIefiltrowane, pasteryzowane. 
Do jego produkcji używamy słodu 
jęczmiennego, płatków pszenicznych 
i owsianych oraz słodu Bisquit. Dodajemy 
również kolendrę i skórki gorzkiej 
pomarańczy. 
Nasze WHITE IPA jest chmielone na zimno - 
dodajemy spore ilości chmieli Citra® 
i Amarillo®. W smaku mocno goryczkowe 
ale równocześnie lekkie i orzeźwiające. 
Idealne piwo sesyjne.



Ekstrakt: 12,5

Alkohol: 5,2%

Piwo górnej fermentacji. Jasny, słomkowy 
kolor. Niefiltrowane, pasteryzowane. 
Do jego produkcji oprócz słodów 
jęczmiennego i pszenicznego, używamy 
surowców niesłodowanych - żyta, owsa, 
pszenicy i jęczmienia. Doprawione 
chmielami Columbus®, Citra® oraz trawą 
cytrynową. W aromacie rześkie, lekko 
cytrusowe, z nutami trawy cytrynowej. 
Najlepsze mocno schłodzone, idealne piwo 
na lato.
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