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Vánoční dárek ze Znojemska
zakoupíte ve Vánočním dárkovém okénku
ZnojmoRegionu (Obroková 2/10, Znojmo)

každou adventní středu
(2., 9., 16. a 23. prosince 2020)

vždy od 9 do 19 hod.
Nákupem podpoříte regionální výrobce
a turistické služby Znojemska a Podyjí.

HASIČSKÝ PIVOVAR BÍTOV
•
•
•
•

Dárková sada v dřevěném stojánku obsahující 1x pivní sirup pro výrobu domácí nealkoholické
limonády + 2x sladké pivní želé
=230 Kč.
Vánoční dárkové balení piva Tesák 2x 1 l skleněná láhev
=202 Kč.
Vánoční dárkové balení piva Tesák 3x 0,5 l skleněná láhev
=150 Kč.
Vánoční dárkové balení piva „Russian Imperial Stout“ 2x 0,5 l skleněná láhev
= 150 Kč.

DODAVATEL: Restaurace a penzion U Tesařů + Hasičský pivovar Bítov, Bítov 101, 671 10 Bítov
Tel.: 515 294 616, 737 842 777, 723 049 775, E-mail: penzion@utesaru.cz, www.utesaru.cz
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Hasičský pivovar Bítov a pivo Tesák
Prostor bývalé hasičské zbrojnice v centru Bítova byl roku
2015 přebudován na soukromý pivovar s pivnici a celý
prostor spojen se sousední restaurací a penzionem U Tesařů.
Zdejší pivo Tesák je nepasterizované a nefiltrované, vyráběné
výhradně z českých surovin – moravských sladů, žateckých
chmelů a bítovské pramenité vody. Pro piva typu ALE zde
používají chmely dovážené z USA a Austrálie. Pivovar se
zaměřuje na tradiční výrobu se spodním kvašením a zráním
v ležáckých tancích. Filozofie pivovaru se dá shrnout to motta „pivo s láskou vařené“ a na jeho výrobu
je možné se dívat „v přímém přenosu“ z integrované pivnice. Pivo Tesák také získalo řadu odborných
ocenění: Černý Tesák 13% získal zlatou medaili ve Zlaté pivní pečeti 2020 na mezinárodním XXX. Pivním
festivalu v Českých Budějovicích a Polotmavý ležák Tesák 12% zde získal bronzovou medaili v roce 2019.
Stejný rok se také stal vítězem v soutěži Jarní cena českých sládků 2019. Pivo Tesák z Hasičského
pivovaru Bítov je také držitelem značky „ZNOJEMSKO regionální produkt“.
Pivní gastro-speciality U Tesařů
Restaurace a penzion U Tesařů je v provozu od roku
1995 a za tu dobu získala renomé jako podnik nabízející
velmi kvalitní služby. Získala ocenění Spokojený zákazník
Jihomoravského kraje 2017 a 2020 od Sdružení českých
spotřebitelů, které se propůjčuje vždy na 2 roky.
V restauraci se podávají česká a moravská jídla (vítěz
testu deníku MF DNES v roce 2006), velký výběr
cukrářských výrobků, kvalitní vína ze Znojemské vinařské
oblasti a samozřejmě i vlastní pivo Tesák. Z něj tu
vznikají unikátní pivní gastro-speciality, které nikde jinde neochutnáte: mačkané pivní škvarky nebo
nealkoholická pivní limonáda a pivní želé ze sladiny a mladiny. Limonádu si zamilují děti a sladké žele
vynikne nejlépe v kombinaci s kořeněnými paštikami nebo vyzrálými sýry.
Adventní speciál „Russian Imperial Stout“
Pivo hutné, plné a hřejivé chuti hořké čokolády, rozinek, ovocných esterů a kávy. Do toho přidalo další
charakteristiku dubové dřevo ze sudů, v nichž se macerovala whisky Laphroaig 10 y. o., Cao ila 12 y. o.
a Octomore 10.1. Společně s pivem dozrávalo dalších 5 měsíců. Vzniklo tak pivo silné, nefiltrované
a nepasterizované. Jde o exkluzivní limitovanou edici, na jejímž vzniku se podíleli 3 sládci a bude pouze
o letošním adventu nabízena ve 3 pivovarech: U Tesařů v Bítově, v Čížové a U Tomana v Brně. Do
prodeje oficiálně vstoupí první adventní neděli.
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