
Πριν το 1842 όλες οι μπύρες ήταν σκουρόχρωμες και θολές, μέ-
χρι που ο Josef Groll δημιούργησε την Pilsner Urquell. Είναι η 
πρώτη ξανθιά μπύρα παγκοσμίως, η οποία παράγεται στην πόλη 
Pilsen της Τσεχίας. Η πόλη και η μπύρα έχουν δώσει το όνομα 
στην σχετική κατηγορία μπύρας, την περίφημη Pilsner. Μάλιστα, 
η «Pilsner Urquell» μεταφράζεται ως «pilsner από την αρχική 
πηγή». Είναι χαρακτηριστικό ότι η γεύση της παραμένει ίδια με 
αυτήν της αρχικής της παρασκευής και δικαιώς θεωρείται ως η 
ποιοτικότερη pils στον κόσμο.

Τσεχία, pils, αρωματική με χαρακτηριστική πικράδα, 4.4% alc., 
330/500ml.

Χαρακτηριστικό δείγμα της Ιταλικής κουλτούρας και αισθητικής, 
η Peroni Nastro Αzzurro ξεκίνησε να παράγεται σε ένα τοπικό 
ζυθοποιείο της Ρώμης στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. 
Σήμερα αναδεικνύεται ως η μετουσίωση του Ιταλικού στυλ στην 
μπύρα και ξεφεύγοντας από την καθιερωμένη αντίληψη για την 
μπύρα, καθιερώνεται ως ένα σύμβολο της Ιταλικής φινέτσας. Η 
Peroni αποτελεί αυτή την στιγμή το πιο αναπτυσσόμενο brand 
μπύρας παγκοσμίως και απευθύνεται σε όσους αναζητούν την 
ποιότητα και την αισθητική σε ότι κάνουν.

Ιταλία, lager, ντελικάτη γεύση, 5.1% alc., 330ml



Η Miller αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς και κορυφαίες 
σε πωλήσεις μπύρες στην Αμερική ενώ είναι και ένα από τα πιο 
διάσημα brands μπύρας στον κόσμο όπου εξάγεται σε πάνω από 
100 χώρες. Το 2005 μάλιστα συμπλήρωσε 150 χρόνια ζωής.

Η ιστορία της Miller ξεκίνησε το 1855 στο Milwaukee των 
Η.Π.Α. από τον Γερμανό Frederick Miller. Σκοπός του ήταν να 
δημιουργήσει μια μπύρα σε μπουκάλι που να έχει τη γεύση της 
μπύρας σε ποτήρι (Draft). Έτσι γεννήθηκε η Miller Genuine 
Draft, μια ‘easy to drink’ μπύρα με ιδιαίτερα ‘smooth’ γεύση.

Η.Π.Α., lager, δροσιστική γεύση, 4.7% alc., 330ml

H Maisel’s Weisse αποτελεί μια από τις διάσημες γερμανικές 
μπύρες από σιτάρι. Δημιουργήθηκε το 1887 στο Bayreuth της 
Γερμανίας, από τη ζυθοποιία Maisel που ήταν μια οικογενειακή 
επιχείρηση. Το αστέρι με τις έξι άκρες στην ετικέτα της, παραπέ-
μπει στο αστέρι των αλχημιστών, που χρησιμοποιήθηκε από τις 
ζυθοποιίες κατά το Μεσαίωνα σαν σύμβολο ποιότητας.

Η Maisel’s επαναζυμώνεται στη φιάλη για περαιτέρω ωρίμανση 
ενώ απαιτείται συγκεκριμένο σερβίρισμα προκειμένου να απε-
λευθερωθούν η γεύση και τα έντονα αρώματα της.

Γερμανία, weisse, φρουτώδης γεύση, 5.4% alc., 330/500ml



Η Kozel παράγεται από το 1874 σ’ ένα παραδοσιακό ζυθοποιείο 
στο χωριό Velke Popovice που βρίσκεται στα ανατολικά προά-
στια της Πράγας. Η Kozel Dark αποτελεί μια από τις καλύτερες 
σκουρόχρωμες μπύρες διεθνώς και βραβεύεται συνεχόμενα ως 
η αγαπημένη μπύρα στην κατηγορία αυτή εδώ και 10 χρόνια στην 
Τσεχία.

Παράγεται από τις ποιοτικότερες σκουρόχρωμες βύνες και 
αυτό που τη διακρίνει από τις υπόλοιπες μπύρες της κατηγορίας 
της, είναι ο επίσης σκουρόχρωμος αφρός της, που προκύπτει 
από τη χρήση αποκλειστικά φυσικών συστατικών, χωρίς καμία 
προσθήκη συντηρητικών.

Τσεχία, dark lager, ελαφριά γεύση, 3.8% alc., 500ml

Η Mary Rose είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας της ΟΚ 
Athens με το μικροζυθοποιείο της Septem. Βασίζεται σε μια αγ-
γλική συνταγή εμπνευσμένη από το θρυλικό πλοίο του βασιλικού 
στόλου της Αγγλίας, ο οποίος δημιουργήθηκε από τον περίφημο 
Ερρίκο Η .́

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο συγκεκριμένο πλοίο οι ποσότητες 
μπύρας που κατανάλωναν οι ναυτικοί ήταν τεράστιες μια και συ-
χνά το νερό ήταν μολυσμένο. Μάλιστα, λέγεται πως οι ναυτικοί 
αρνούνταν να δουλέψουν αν δεν έπιναν το αγαπημένο τους ποτό 
μαζί με το φαγητό τους.

Ελλάδα, red ale, γεύση φρούτων και καραμέλας, 4.5% alc., 330ml



H Inedit (σημαίνει «κάτι που δεν έχει γίνει ξανά στο πα-
ρελθόν») αποτελεί το διαμάντι του διάσημου Ισπανού σεφ 
Ferran Adrià, ο οποίος σε συνεργασία με την ομάδα του 
φημισμένου εστιατορίου El Bulli και τους brewmasters 
της ζυθοποιίας Damm, δημιούργησαν την πρώτη μπύρα ειδι-
κά σχεδιασμένη για να συνοδεύει φαγητό. Πρόκειται για ένα 
μοναδικό συνδυασμό lager και ale και σερβίρεται ιδανικά 
σε ποτήρι λευκού κρασιού ενώ διατηρείται σε σαμπανιέρα 
μετά το άνοιγμα. Οι δημιουργοί της προτείνουν το ποτήρι να 
γεμίζεται ως τη μέση, ώστε να είναι εφικτή η σωστή εκτίμη-
ση της γεύσης και των αρωμάτων της μπύρας.

Ισπανία, lager με ale, φρουτώδης και αρωματική γεύση, 
4.8% alc., 750ml

Θεωρείται δικαίως ως η μπύρα της Βαρκελώνης μια και σχεδόν 
8 στις 10 μπύρες που καταναλώνονται στην πόλη είναι Estrella!
Η Estrella είναι μια premium lager σε μια εντυπωσιακή νέα φι-
άλη και εκφράζει όλα τα στοιχεία που αντιπροσωπεύει η αγαπη-
μένη πόλη της Βαρκελώνης: το πάθος, το στυλ, την τέχνη και την 
κουλτούρα.

H Estrella είναι επίσης επί σειρά ετών χορηγός της θρυλικής ομά-
δας ποδοσφαίρου FC Barcelona καθώς και του περίφημου Sonar, 
ένα από τα μεγαλύτερα dance music festivals της Ευρώπης.

Ισπανία, lager, δροσερή γεύση, 4.6% alc., 330ml



Η Veltins ξεκίνησε το 1824 στο Grevenstein της Γερμανίας από ένα μικρό 
ζυθοποιείο και σήμερα είναι από τις πιο δημοφιλείς μπύρες της χώρας. Η 
Veltins μάλιστα ήταν και η πρώτη γερμανική μπύρα που χρησιμοποίησε τον 
όρο pils. Είναι χαρακτηριστικό πως το εργοστάσιο της Veltins ειδικεύεται 
στην παραγωγή pilsner, χρησιμοποιώντας την ιδιαίτερη γλυκύτητα του νε-
ρού των πηγών της περιοχής, που είναι πλούσιο σε ανθρακικό και μεταλλικά 
άλατα.

Γερμανία, pils, με ελαφριά πικράδα, 4.8% alc., 330ml

Η Blue Moon, είναι μια αφιλτράριστη σταρένια μπύρα που παράγεται σε 
μικροζυθοποιείο στο Denver του Colorado. Ο συνδυασμός κορίανδρου 
και αποξηραμένης φλούδας πορτοκαλιού καθώς και τα μεθυστικά αρώ-
ματα μπαχαρικών και εσπεριδοειδών κάνουν την Blue Moon μια εντελώς 
ξεχωριστή μπύρα που σημειώνει τεράστια επιτυχία τα τελευταία χρόνια στην 
Αμερική. Και μην ξεχνάτε… Η Blue Moon σερβίρεται αποκλειστικά σε ποτήρι 
με μια φέτα πορτοκάλι.

Η.Π.Α, witbeer, νότες κορίανδρου και πορτοκαλιού, 5.4% alc., 355ml

H Grolsch είναι διάσημη σε όλο τον κόσμο για την μοναδική ‘swing top’ 
φιάλη της. Το εντυπωσιακό αυτό μπουκάλι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά 
το 1897 και εκφράζει ολόκληρη την φιλοσοφία της Grolsch που έχει σαν 
βασικούς άξονες την ποιότητα και την καινοτομία. Σήμερα, η Grolsch είναι 
ένα από τα μεγαλύτερα brands μπύρας στην Ολλανδία και παρασκευάζεται 
στο Enschede σ’ ένα πραγματικά «state of the art» ζυθοποιείο και έχει 
χαρακτηριστική δροσερή γεύση με μια ελαφριά πικράδα.

Ολλανδία, pils,, δροσιστική γεύση, 4.8% alc., 450ml

Η Αsahi είναι με διαφορά η πιο δημοφιλής μπύρα στην Ιαπωνία ενώ 
η λέξη Asahi μεταφράζεται ως ‘ανατέλλων ήλιος’ και αποτελεί για τους 
Ιάπωνες σύμβολο ελπίδας και έμπνευσης. Η συγκεκριμένη μπύρα έχει κα-
τακτήσει και τους Ευρωπαίους κυρίως ως ένα εξαιρετικό συνοδευτικό για το 
φαγητό τους, ενώ είναι η Νο 1 Ιαπωνική μπύρα στη Μεγάλη Βρετανία 
όπου μάλιστα συγκαταλέγεται κάθε χρόνο στα ‘cool brands’ της χώρας.

Ιαπωνία, lager, απαλή γεύση και πλούσιο άρωμα, 5% alc., 330ml



H Gambrinus πήρε το όνομα της από τον θρυλικό Φλαμανδό βασιλιά 
Gambrinus που ήταν διάσημος για τις ικανότητες του στην παραγωγή μπύ-
ρας. H ποιότητα των συστατικών της και η ισορροπημένη γεύση της έχουν 
καθιερώσει την Gambrinus ως την πλέον αγαπημένη μπύρα των Τσέχων 
και αποτελεί σήμερα την No1 μπύρα σε πωλήσεις στην χώρα.

Τσεχία, lager, βυνώδης γεύση, 4.6% alc., 500ml

Η Schlenkerla είναι η αυθεντική καπνιστή μπύρα της Βαυαρίας. Μια ιδι-
αίτερη γεύση, άκρως αρωματική που προκύπτει από την ειδική κατεργασία 
έκθεσης της μπύρας σε καπνό από ξύλα οξιάς, καθώς και από τη χρήση εξαι-
ρετικής ποιότητας λυκίσκου στην παρασκευή της. Αξίζει να αναφερθεί πως η 
ζυθοποιία της Schlenkerla στην γερμανική πόλη Bamberg ασχολείται σχε-
δόν αποκλειστικά εδώ και δύο αιώνες με την παραγωγή καπνιστής μπύρας.

Γερμανία, lager, αρωματική και καπνιστή γεύση, 5.1% alc., 500ml

Η Coors light είναι ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς μπύρες στην Αμερική και 
η Νο1 μπύρα σε πωλήσεις στην Νέα Υόρκη. Βασικό χαρακτηριστικό της 
είναι η απίστευτα δροσιστική γεύση κατευθείαν από τα θρυλικά Rocky 
mountains. Έρχεται σε μια επαναστατική «cold activated» φιάλη για να 
είστε σίγουροι πως η μπύρα είναι στην κατάλληλη θερμοκρασία.

H.Π.Α, lager, δροσιστική γεύση, 4.6% alc., 330ml

H Carling είναι η Νο1 lager στην Μ.Βρετανία με πωλήσεις που ξεπερ-
νάνε τα 1.5 δις. pints τον χρόνο, ένας πραγματικά εντυπωσιακός αριθ-
μός που ισοδυναμεί με το ¼ των pints που καταναλώνονται συνολικά 
στην «αγορά επιτόπιας κατανάλωσης». Επίσης, η Carling είναι η μπύρα 
του ποδοσφαίρου και της μουσικής. Με την διοργάνωση του ‘Carling Cup’ 
είναι σίγουρα η μπύρα που έχει συνδεθεί με αξέχαστες ποδοσφαιρι-
κές στιγμές ενώ υποστηρίζει πολλά από τα μεγαλύτερα μουσικά festivals 
στην Μ.Βρετανία.

Μ.Βρετανία, lager, με ευχάριστη πικράδα, 4% alc., 500ml



Η Samuel Adams είναι η μπύρα σύμβολο της Βοστώνης και έφερε την 
επανάσταση στην αγορά μπύρα των Η.Π.Α, όταν το 1985 έκανε την εμφάνισή 
της με μια ασυνήθιστη και γεμάτη γεύση, σε μια αγορά που ως τότε κατακλυ-
ζόταν από ελαφριές μπύρες. Ο Jim Koch, χρησιμοποιώντας τις καλύτερες 
πρώτες ύλες, παραδοσιακές τεχνικές και τη συνταγή του προπάππου του, 
φτιάχνει μια πλούσια amber lager, η οποία μέσα στα πρώτα πέντε χρόνια 
έγινε η Νο 1 αμερικάνικη μπύρα της κατηγορίας της.

H.Π.Α, amber lager, με πικάντικους τόνους, 4.8% alc., 330ml

Το ζυθοποιείο της Lapin Kulta ιδρύθηκε το 1873 και βρίσκεται στις όχθες 
του ποταμού Tornio, στα σύνορα Φινλανδίας και Σουηδίας. Το όνομά της 
προέρχεται από ένα παλιό χρυσωρυχείο της εποχής του «πυρετού του χρυ-
σού», όπου φημολογείται ότι δούλευαν μόνο γυναίκες. Η Lapin Kulta διακρί-
νεται για το κρυστάλλινο χρώμα και την δροσερή γεύση της, που προέρχεται 
από τα νερά του παγετώνα της Λαπωνίας.

Φιλανδία, lager, βυνώδης γεύση, 5.2% alc., 330ml

O δημιουργός της Cobra, Λόρδος Karan Bilimoria, προσπάθησε να δημι-
ουργήσει μια μπύρα που να προσεγγίζει τη γεύση τόσο μιας lager, όσο και 
μιας ale. Η Cobra, είναι μια μπύρα με χαμηλή περιεκτικότητά σε ανθρακικό 
και απίστευτα απαλή υφή, που συνοδεύει ιδανικά το φαγητό και ιδιαίτε-
ρα τις πικάντικες γεύσεις.  Χαρακτηριστικά είναι τα ανάγλυφα σχέδια που 
αποτυπώνουν την ιστορία της μπύρας πάνω στο μπουκάλι.

Ινδία, lager, αρωματική και ‘smooth’ γεύση, 4.4% alc.,330ml

H Quilmes αποτελεί την μπύρα θρύλο της χώρας. Από το 1920 ήταν ήδη η 
πιο δημοφιλής μπύρα στο Buenos Aires και σήμερα κατέχει πάνω από 75% 
μερίδιο αγοράς στην Αργεντινή. Μάλιστα, η Quilmes είναι και χορηγός 
της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της χώρας ενώ και η ετικέτα της παραπέ-
μπει στα εθνικά χρώματα. Χρησιμοποιώντας νερό από την περιοχή της Πα-
ταγονίας, η Quilmes είναι μια αρκετά δροσιστική μπύρα και πλούσιο αφρό.

Αργεντινή, lager, δροσιστική γεύση, 4.9% alc., 330ml



Η Hobgoblin είναι μια από τις κλασσικές Βρετανικές ales με σήμα κα-
τατεθέν το αγαπημένο ξωτικό που δεσπόζει στην ετικέτα της. Πρόκειται για 
μια μπύρα με γεμάτη φρουτώδη γεύση ενώ είναι είναι εμφανείς και νό-
τες καραμέλας και σοκολάτας. Χαρακτηριστικό είναι επίσης το ‘motto’ της 
Hobgoblin: What’s the matter lager boy, afraid you might taste 
something?

Μ.Βρετανία, ale, γεμάτη γεύση, 5.2% alc., 500ml

H London Pride είναι η μπύρα που έκανε διάσημη την ζυθοποιία Fuller’s 
σε όλο τον κόσμο και σήμερα αποτελεί την Νο1 premium ale στην Μ.Βρε-
τανία. Η London Pride ξεχωρίζει για την πλούσια γεύση της ενώ οι νότες 
καραμέλας και grapefruit χαρίζουν μια δροσερή επίγευση. Είναι χαρακτη-
ριστικό πως ο διάσημος beer writer Stephen Cox εντυπωσιασμένος από 
την γεύση της London Pride είχε περιγράψει την αίσθηση ως «άγγελοι που 
χορεύουν μέσα στο στόμα σου»

Μ.Βρετανία, ale, φρουτώδης γεύση, 4.7% alc., 500ml

Η Newcastle Brown Ale είναι μια κλασική πλέον ale που δημιουργήθηκε 
το 1927 στο Newcastle Upon Tyne της Αγγλίας από τον συνταγματάρχη 
Jim Porter, μετά από προσπάθειες τριών χρόνων για τη δημιουργία μιας 
διαφορετικής μπύρας. Η Newcastle Brown Ale είναι μια μπύρα με έντονη 
«προσωπικότητα», που διακρίνεται για  το καφέκόκκινο χρώμα της, το δυνα-
τό άρωμα καραμέλας και τη γεμάτη γεύση της. Μαζί με την θρυλική ομάδα 
Newcastle United αποτελούν τα σύμβολα της περήφανης αυτής πόλης.

Μ.Βρετανία, ale, νότες καραμέλας,, 4.7% alc., 330ml

H John Smith’s είναι μια από τις πιο δημοφιλείς Βρετανικές μπύρες 
ενώ αποτελεί και την Νο1 σε πωλήσεις ale της χώρας. Σαν κλασσικός 
εκπρόσωπος της κατηγορίας bitter ale, είναι μια μπύρα με ελαφριά πικράδα, 
ιδιαίτερα απαλή υφή και πλούσιο αφρό. H John Smith’s είναι συνδεδεμένη 
με τις αγγλικές ιπποδρομίες και την επί σειρά ετών χορηγία του θρυλικού 
‘Grand National’.

Μ.Βρετανία, ale, φρουτώδης γεύση με ελαφριά πικράδα, 3.8% alc., 500ml



Η Judas είναι μια υψηλόβαθμη golden ale από το Βέλγιο με πολύπλοκη 
διαδικασία παραγωγής που προβλέπει σκληρότητα νερού, σταδιακή θερμο-
κρασία βρασμού εκχύλισης βύνης, και επαναζύμωση στην φιάλη. Με 8.5% 
αλκοόλ η Judas παραμένει μια ‘easy to drink’ μπύρα που όμως μπορεί 
εύκολα να προδώσει όσους πίνουν λίγο παραπάνω!

Βέλγιο, strong golden ale, με γλυκιά επίγευση, 8.5% alc., 330ml

H Belzebuth είναι η πιο δυνατή lager στον κόσμο και προκαλεί τόσο με 
το όνομα, όσο και με τη γεύση της. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την παρα-
σκευή της, δεν προστίθεται αλκοόλ, ούτε αφαιρείται νερό, και το αποτέλεσμα 
είναι απόλυτα φυσικό. Έχοντας 13% αλκοόλ, απευθύνεται στους τολμηρούς 
λάτρεις της μπύρας και σε όσους αναζητούν μια πραγματικά δυνατή και γε-
μάτη γεύση, με έντονη την αίσθηση του αλκοόλ μέχρι το τέλος.

Γαλλία, strong ale, δυνατή γεύση, 13% alc., 250ml

Η Sierra Nevada Torpedo είναι μια extra India Pale Ale που προκύπτει 
μέσα από μια επαναστατική μέθοδο επεξεργασίας εξαιρετικής ποιότητας λυ-
κίσκου. Αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή μιας δυνατής μπύρας με 
εντυπωσιακά αρώματα και χαρακτηριστική γεμάτη γεύση που σίγουρα θα 
ικανοποιήσει τους λάτρεις των India Pale Ales.

Η.Π.Α., India pale ale, με έντονη την αίσθηση του λυκίσκου, 7.2% alc., 350ml

Πρόκειται για μια κλασσική pale ale που αποτελεί την πιο δημοφιλή μπύρα 
της μικροζυθοποιίας από το Chico της California. Μάλιστα, είναι αυτή που 
έκανε την περιοχή διάσημη σε όλο τον κόσμο. Η πολυβραβευμένη pale ale 
με το κεχριμπαρένιο χρώμα έχει μια γεμάτη και πικάντικη γεύση με μια χα-
ρακτηριστική επίγευση λυκίσκου που προσδίδει μια ελαφριά και ευχάριστη 
πικράδα.

Η.Π.Α., pale ale, πικάντικη γεύση, 5.6% alc., 350ml



Για την παρασκευή της χρησιμοποιούνται μόνο φρέσκα και ολόκληρα φρού-
τα. Αμέσως μετά τη συγκομιδή τους, τοποθετούνται σε δρύινα βαρέλια με 
μπίρα Geuze για 5 μήνες.

Βέλγιο, lambic , γεύση κερασιού, 4.2% alc., 250ml

Παρασκευάζεται από ένα εκλεπτυσμένο μίγμα lambic διαφορετικής παλαι-
ότητας και xάρη στην προσθήκη ολόκληρων και φρέσκων βατόμουρων 
αποκτά ένα υπέροχο φρουτώδες άρωμα.

Βέλγιο, lambic , γεύση βατόμουρου, 4.3% alc., 250ml

H FrÜli είναι μιας υψηλής ποιότητας Belgian white που παρασκευάζεται στην 
Γάνδη του Βελγίου. Είναι ένα ισορροπημένο blend με χυμό φράουλας που 
έχει σαν αποτέλεσμα μια μπύρα με απολαυστική γεύση.
Το 2009 κέρδισε τον τίτλο της καλύτερης fruit beer στον κόσμο και σημει-
ώνει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης παγκοσμίως.

Βέλγιο, Belgian white fruit beer, γεύση φράουλας, 4.1% alc., 250ml

H Zwick’l είναι μια αυθεντική Βαυαρική μπύρα κι ένας κλασσικός εκ-
πρόσωπος της κατηγορίας kellerbier που έχει τις ρίζες της στον Μεσαίωνα. 
Κυριολεκτικά μεταφράζεται ως «μπύρα από κελάρια» και περιλαμβάνει 
κυρίως τις αφιλτράριστες lager. H Zwick’l είναι μια θολή μπύρα με απαλή 
γεύση και έντονη την αίσθηση του λυκίσκου ενώ ξεχωρίζει και η εντυπωσια-
κή swing top φιάλη της.

Γερμανία, kellerbier, με έντονη την αίσθηση του λυκίσκου, 5.3% alc., 500ml

Η Amsterdam είναι μια Ολλανδική lager με 8.4% αλκοόλ που απευθύνεται 
σε αυτούς που εκτιμούν την πολύ δυνατή γεύση και τα έντονα αρώματα. O υψη-
λός βαθμός αλκοόλ επιτυγχάνεται με παραδοσιακές μεθόδους ενώ χρησιμοποι-
ούνται και υψηλής ποιότητας συστατικά. 

Ολλανδία, lager, δυνατή γεύση και έντονα αρώματα, 8.4% alc., 500ml



Oι Μaredsous είναι από τις πιο διάσημες μοναστηριακές μπύρες του Βελγίου. Το μοναστήρι του 
Maredsous διακρίνεται για αξίες όπως η φιλοξενία και η αφοσίωση. Οι αξίες αυτές έχουν μεταφερθεί και 
στην παραγωγή 3 εκπληκτικών μπυρών που αντιπροσωπεύουν με τον καλύτερο τρόπο την παράδοση των 
Βενεδικτίνων. Είναι χαρακτηριστικό πως οι μπύρες αποτελούν μέρος της διατροφής των μοναχών, κάποιες 
σχεδόν σε καθημερινή βάση (blonde) και άλλες σε ειδικές περιστάσεις (brune, triple). Οι Maredsous 
ξεχωρίζουν για τα φρουτώδη αρώματα τους καθώς και για την ντελικάτη γεύση τους. Και στις 3 μπύρες 
γίνεται επαναζύμωση στην φιάλη που σημαίνει πως ωριμάζουν περαιτέρω στα μπουκάλια τους.

Blonde: Ξανθιά, πικάντικη γεύση, 6% alc., 330ml
Brune: Κόκκινη, γλυκόπικρη με νότες καραμέλας, 8% alc., 330ml
Triple: Ξανθιά, φρουτώδης και δυνατή γεύση, 10% alc., 330ml

Η La Chouffe είναι μια Βέλγικη ale υψηλής ποιότητας που οφείλεται στο νερό που χρησιμοποιείται από 
τις πηγές της Cedrogne στα όρη των Αρδεννών. Eντυπωσιάζει και η μοναδική ετικέτα της.

Η Μc Chouffe αποτελεί την Βέλγικη εκδοχή των Σκωτσέζικων ales. Μάλιστα, στην ετικέτα της μπύρας 
o αγαπημένος νάνος φοράει kilt!. Συνδυάζει στοιχεία της βέλγικης σχολής (καφέ σκούρο χρώμα) όσο και 
της Σκωτσέζικης (βυνώδης και γλυκιά γεύση).

Η Houblon Chouffe είναι ίσως η ποιοτικότερη Βέλγικη IPA που ισορροπεί ιδανικά μεταξύ έντονης πικρά-
δας (3 διαφορετικοί τύποι λυκίσκου) και μιας ευχάριστης γεύσης που προσδίδουν οι φρουτώδεις νότες της.

La Chouffe: Βέλγιο, ale, γλυκιά και φρουτώδης, 8% alc., 330ml - 750ml - 1,5lt
Μc Chouffe: Βέλγιο, ale, φρουτώδης με ελαφριά πικράδα, 8% alc., 330ml - 750ml
Houblon Chouffe: Βέλγιο, India pale ale, γλυκιά και απαλή γεύση, 9% alc., 330ml - 750ml



Η London Pride ξεχωρίζει για την πλούσια 
και ισορροπημένη γεύση της ενώ οι νότες 
καραμέλας και grapefruit χαρίζουν μια δρο-
σερή επίγευση.

Lager, ντελικάτη με άρωμα λυκίσκου, ξανθό 
χρώμα / 330ml, 5,1% alc.

Η London Pride ξεχωρίζει για την πλούσια 
και ισορροπημένη γεύση της ενώ οι νότες 

καραμέλας και grapefruit χαρίζουν μια δρο-
σερή επίγευση.

Lager, ντελικάτη με άρωμα λυκίσκου, ξανθό 
χρώμα / 330ml, 5,1% alc.

Η London Pride ξεχωρίζει για την πλούσια 
και ισορροπημένη γεύση της ενώ οι νότες 

καραμέλας και grapefruit χαρίζουν μια δρο-
σερή επίγευση.

Lager, ντελικάτη με άρωμα λυκίσκου, ξανθό 
χρώμα / 330ml, 5,1% alc.

Η London Pride ξεχωρίζει για την πλούσια 
και ισορροπημένη γεύση της ενώ οι νότες 
καραμέλας και grapefruit χαρίζουν μια δρο-
σερή επίγευση.

Lager, ντελικάτη με άρωμα λυκίσκου, ξανθό 
χρώμα / 330ml, 5,1% alc.

Η γκάμα της Flensburger διαθέτει μοναδικές μπύρες που ξεχωρίζουν για την φρεσκάδα τους, την ποιότη-
τα των συστατικών τους αλλά και τις πανέμορφες swing-top φιάλες τους. Η ιστορία της Flensburger 
ξεκινάει τον Σεπτέμβριο του 1888 στο Flensburg της Γερμανίας (πολύ κοντά στα σύνορα με την 
Δανία) όπου 5 λάτρεις της μπύρας αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα ζυθοποιείο με σκοπό να εκμεταλ-
λευτούν τα μοναδικά νερά της περιοχής. Σήμερα, σ’ ένα πραγματικά «state of the art» ζυθοποιείο, η 
μπύρα Flensburger παρασκευάζεται σύμφωνα με τον Γερμανικό νόμο περί αγνότητας στην μπύρα 
και πάντα με φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες.

Gold: pils, μαλακή γεύση με γεμάτο σώμα, 4.6% alc. 330ml
Dunkel: dunkel, φρουτώδης με όξινη επίγευση, 4.8 % alc, 330ml
Weizen: weisse, ελαφριά γεύση, 5.1% alc., 500ml

Η ιστορία της Hertog Jan, ξεκινάει κατά το πρώτο έτος του προηγούμενου αιώνα, στην κοιλάδα του 
ποταμού Maas, στο χωριό Arcen, όπου τέσσερις φίλοι και ζυθοποιοί αποφάσισαν να ιδρύσουν μια νέα 
ζυθοποιία. Η επιλογή του χωριού Arcen δεν έγινε τυχαία, καθώς η περιοχή φημίζεται για το εξαιρετικά 
καθαρό νερό που αναβλύζει από τις πηγές της. Οι μπύρες που δημιουργήθηκαν εκεί πήραν το όνομα απ’ 
τον Δούκα του Hertog Jan τον 1ο, ο οποίος θεωρείται ιδρυτής του «πολιτισμού της μπύρας». Οι 
Hertog Jan συγκαταλέγονται ανάμεσα στις ποιοτικότερες Ολλανδίκές ales και ξεχωρίζουν για τη 
γεμάτη γεύση αλλά και για το χαρακτηριστικό πήλινο μπουκάλι τους.

Dubbel: κόκκινη, με γλυκιά επίγευση, 7.3% alc., 500ml
Tripel: ξανθιά, με ελαφριά πικράδα, 8.5% alc., 500ml
Grand Prestige: μαύρη, δυνατή γεύση και οινώδης, 10% alc., 500ml



Πρόκειται για την αγαπημένη γεύση της Veltins χωρίς αλκοόλ.
Ιδανική για τις μεσημεριανές ώρες αλλά και για εκείνους (οδηγούς, εγκύους, ακο-
λουθούντες φαρμακευτική αγωγή κλπ.) που προτιμούν να αποφεύγουν τις συνέ-
πειες του αλκοόλ χωρίς να θυσιάζουν την γεμάτη και αρωματική γεύση 
της Veltins.

Γερμανία, non alcohol, δροσιστική γεύση, 0.5% alc., 330ml

H Daura είναι η πρόταση της ζυθοποιίας Damm για τις μπύρες χωρίς γλουτένη. 
Η ιδιαίτερη γεμάτη γεύση της την κάνει να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες μπύρες 
της κατηγορίας και γι’αυτό θεωρείται ως η πιο αγαπημένη gluten free lager στον 
κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό πως η Daura βραβεύεται διαδοχικά τα τελευταία 
χρόνια σε σχετικούς διαγωνισμούς.

Ισπανία, Gluten free lager, απαλή και φρουτώδης γεύση, 5.4% alc., 330ml

Ένα πραγματικά δροσιστικό blend της Veltins με χυμούς από λεμόνι και 
grapefruit. Μια γεύση γλυκόπικρη και φρουτώδης με χαμηλή περιεκτικότητα σε 
ανθρακικό. Ιδανική για τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και για όσους αναζη-
τούν ένα ‘refreshing’ συνοδευτικό για το φαγητό τους.

Γερμανία, pils mix με λεμονάδα, γεύση λεμονιού και grapefruit, 2.9% alc., 330ml

Η Ambre des Flandres είναι μια υψηλής ζύμωσης μπύρα από τον Γαλλικό βορ-
ρά για την παρασκευή της οποίας χρησιμοποιείται ειδική μαγιά, καθώς και εκλε-
κτής ποιότητας βύνη κριθαριού. Το αποτέλεσμα είναι μια ασύγκριτα απαλή και 
καραμελένια γεύση καθώς και ένα υπέροχο άρωμα. Συσκευάζεται μόνο σε μεγάλες 
φιάλες των 750ml με φελλό, μέσα στις οποίες επαναζυμώνεται,

Γαλλία, biere de garde, γεμάτη και γλυκόπικρη γεύση, 6.4% alc., 750ml



Το Strongbow είναι ο Νο1 μηλίτης παγκοσμίως και οφείλει το όνομά του σε 
έναν Άγγλο ιππότη. Βασισμένο σε μια παραδοσιακή αγγλική συνταγή, το Strongbow 
θυμίζει αφρώδη οίνο και ενδείκνυται για όσους θέλουν να συνδυάσουν την μπύρα 
με το κρασί.

Μ.Βρετανία, cider, δροσιστική γεύση, 5.3% alc., 275ml

O μηλίτης Woodpecker γεννήθηκε το 1894 στην Αγγλία και σήμερα αποτελεί ένα 
από τα πιο δημοφιλή brands στην κατηγορία του. Ελαφρύ και με μια ήπια γλυκάδα, το 
Woodpecker είναι ιδανικό για μια ‘πρώτη γνωριμία’ με τους μηλίτες, πριν συνεχίσει 
κάποιος σε πιο περίπλοκες γεύσεις. Όπως όλα τα ciders, έτσι και το Woodpecker 
σερβίρεται παγωμένο.

Μ.Βρετανία, cider, γεύση μήλου, 3.5% alc., 275ml

Γεύση φράουλας και lime, 4.5% alc., 500ml

Γεύση αχλαδιού, 4.5% alc., 500ml

To Kopparperg είναι η σουηδική πρόταση για τα 
ciders. Διατίθεται σε πάνω από 40 χώρες, ενώ συ-

γκεκριμένα το pear cider είναι το Νο.1 σε πωλήσεις 
παγκοσμίως.

Το Kopparberg χρησιμοποιεί τo ποιοτικό νερό της 
περιοχής, ενώ σερβίρεται ιδανικά στο γεμισμένο με 

πάγο ποτήρι του.

Διατίθεται σε 2 υπέροχες γεύσεις:
Pear, Strawberry & Lime


