Jídelní lístek pro zájezdy na objednávku

Vážená cestovní kanceláři
a přátelé
„pivní pohody“
„Zlatavému moku budiž sláva,
těla zoceluje, sílu a odvahu nám dává.“
děkuji za Váš zájem o útulné posezení „pivní pohoda“ v Zámeckém pivovaru na
Weesensteinu.
Nejprve několik málo slov o nás, našem pivu …
Našim cílemje ve Weesensteinu znovu oživit tradici vaření piva.
První zmínky o Weysensteinerském pivu jsou z roku 1510. Tenkrát bylo kastelánu, pánu z
Bünau.... Ale o tom i mnohém jiném bychom Vám rádi vyprávěli až při žejdlíku či korbeli
našeho Weesensteinerského.
Jsme pivovar, který by Vás rád vyprovokoval k útulnému posezení - k „pivní pohodě“, který
chce zákazníku a hostu zábavnou formou (při zpěvu, hře v kostky a sládkově hraní na dudy)
předat v souvislosti s historií pivovarnictví co nejvíce z pivní vzdělanosti. U nás si host může
sám vyzkoušet narážení dřevěného sudu dřevěným náčiním, jsou mu zodpovězeny všechny
otázky co se piva i jeho vzniku týče…
Naši nabídku na občerstvení naleznete v přiloženém jídelním lístku, který zároveň slouží i
jako objednávka.
Od 30ti osob má u nás vedoucí zájezdu a řidič jídlo s pitím zdarma.
Pro pobyt u nás (celý program s jídlem a pitím) počítejte nejméně s dvěmi hodinami času.
Ubezpečuji Vás, že tato „pivní pohoda“ bude pro Vaši skupinu na dlouho nezapomenutelným
zážitkem.
Se srdečným pozdravem,
Váš sládek

U. Betsch, Weesenstein

Na zadním nádvoří zámku „Brauhof“
budete slavnostně přivítáni!
„Co tělo při síle udrží“
Kesselgulasch im Brotlaib
Kotlíkový guláš v chebové kůrce
Schweinenacken mit Knoblauch
gespickt, Kartoffel u. Sauerkraut
Pečená vepřová krkovička špikovaná česnekem,
brambor a dušené zelí
(250 g masa)
Folienkartoffel mit Knobiquark
Pečené brambory v alobalu, česnekový tvaroh

6,80 € __________________

9,60 € __________________

5,40 € __________________

Braumeistersülze im Bieressig
5,20 € __________________
Sládkův sulc v pivním octu nakládaný
(s cibulí, kyselou okurkou, tatarkou a domácím chlebem)
Käseteller
Sýrový talíř
(různé druhy sýra, kyselá okurka a hroznové víno)

7,20 € __________________

Brauburschentopf
(hustá čočková / fazolová polévka s domácím chlebem)

5,30 € __________________

Jen tak něco na promazání žaludku či k zajezení piva (třeba domácí chlebík s bylinkovým
sádlem) máme samozřejmě také v nabídce!
Každou 1. neděli v měsíci nabízíme divočáka nebo jehně na rožni.
Na cestu domů
2 l Kanne (2 l džbán) Weesensteiner Original
10 l Holzfaß (10 l dřevěný sud) Weesensteiner Original
30 l Holzfaß (30 l dřevěný sud) Weesensteiner Original
Weesensteiner Bieressig 0,5 l (pivní ocet)
Weesensteiner Bierschnaps 0,5 l (pivní pálenka)
Gläser & Krüge (sklenice a korbely)

Váš sládek U. Betsch tel.: +49 35027/42004

21,10 €
31,00 €
93,00 €
7,20 €
18,00 €
na vyžádání

