Vimperské pivo a pivnice
Winterberger Bier
und die Bierstube
Vyrábí a provozuje /
Erzeugt und betreibt:

Šumavský pivovar Vimperk
Böhmerwälder Brauerei Vimperk
(Winterberg)
Po ochutnání piva ŠP Vimperk a specialit pivnice
Šumavského pivovaru se k nám budete pravidelně
vracet… Vimperk od nás, pivo pro Vás!
Nach Kosten des Bieres ŠP Vimperk und der Spezialitäten
der Bierstube der Böhmerwälder Brauerei, werden Sie
zu uns regelmäßig zurückkommen… Unser Winterberger
Bier, Bier für Sie!

www.sumavskypivovar.cz

Znovuobnovená tradice Vimperského piva /
Wiederhergestellte Tradition des Winterberger Bieres:
Šumavský pivovar navazuje na přerušenou tradici vaření piva
ve Vimperku. Minipivovar s pivnicí najdete hned pod městskou
věží stojící na náměstí Svobody. Neﬁltrovaná a nepasterizovaná
piva jsou vařena podle tradičních receptur z kvalitních
surovin. Nekuřácká pivnice je stejně jako pivo založena na
použití kvalitních surovin a výrobků od převážně místních
výrobců. Děti jsou vítány. Prohlídky pivovaru jsou možné.
Böhmerwälder Brauerei knüpft an die Tradition des
Bierbrauens in Vimperk (Winterberg) an. Die Hausbrauerei
mit der Bierstube ﬁnden Sie sofort unter dem Stadtturm,
der auf dem Svoboda Stadtplatz steht. Ungeﬁlterte und
unpasteurisierte Biere sind nach traditionellen Rezepturen aus
hochwertigen Rohstoffen gebraut. Nichtraucherbierstube ist
sowie wie das Bier auf Benutzung der hochwertigen Rohstoffen
und Produkten, meistens von Lokalherstellern, gegründet.
Kinder sind willkommen. Besichtigung der Brauerei ist möglich.
Aktuální otevírací dobu a jak můžete zakoupit naše pivo,
najdete na našem webu.
Aktuelle Öffnungszeiten und wie ist es möglich unser Bier
zu kaufen, ﬁnden Sie auf unseren Webseiten.

Ceník (orientační ceny včetně DPH) / Orientierungspreise:
ŠP Vimperk světlý ležák (helles Lagerbier) 0,5 l: 32 Kč
ŠP Vimperk polotmavý ležák (halbdunkles Lagerbier) 0,5 l: 35 Kč
ŠP Vimperk tmavý speciál (dunkles Spezialbier) 0,5 l: 38 Kč
Cena stočeného piva podle zvolené lahve či soudku / Preis des
gezapften Bieres nach der Wahl der Flasche oder des Fässchen.

Kontakt:
Šumavský pivovar, Steinbrenerova 48/1, 385 01 Vimperk
zástupce: Ing. Ivan Hojdar
tel./fax: +420 388 310 511, rezervace@sumavskypivovar.cz
www.sumavskypivovar.cz

Regionální koordinátor značky ŠUMAVA originální produkt®:
Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s., 384 73 Stachy 422
Kateřina Vlášková, tel. 380 120 263, vlaskova@rras.cz
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