CARPE BIRREM recomana un consum responsable.

artesana. Temperatura de
consum entre 4ºC i 8ºC

LAGER

Alc. 5’4% vol. | 28 IBU’s

ESTIL CERVESER:

GERMAN PILS
Cervesa rossa de baixa
fermentació amb un cos lleuger i
molt bevible

NOTA DE TAST:
Cervesa lleugera i elegant
de la família de les Lager. La
simplicitat de l’estil tradicional
amb el caràcter de la cervesa
artesana. Temperatura de
consum entre 4ºC i 8ºC

LORALE

c.6’2% vol.

Grau Plat 13’0

BLAT

24 IBU’s

Alc.4’3% vol.

FLORALE

Grau Plat 9’6

19 IBU’s

BLAT

ESTIL CERVESER

ESTIL CERVESER

Estil tradicional belga que
s’elaborava a les granges per
ser consumida durant els
mesos de treball al camp.

Cervesa lleugera de blat
d’estil alemany. Molt
refrescant i aromàtica amb
llúpol Saaz.

FLOWER SAISON

Alc. 6’2% vol. | 24 IBU’s

ESTIL CERVESER:

FLOWER
NOTA
DE TAST SAISON

Cervesa
lleugera
i seca amb belga que
Estil
tradicional
aromes cítrics de llúpol
s’elaborava
a lesi un
granges per ser
toc floral de ROSA i HIBISC.
consumida
durant els mesos de
Temperatura de consum
entre 4º
i 8ºC. al camp.
treball

NOTA DE TAST:

INGREDIENTS
Cervesa
lleugera i seca amb
DE
LA RECEPTA
aromes
cítrics de llúpol i un
Aigua.
tocMaltes:
floralpilsen,
de rosa i hibisc.
de blat, àcid malt i munich.
Temperatura
Llúpols:
citra, challenger, de consum
sorachi i saaz. Pètals
rosai 8ºC.
entrede4º
i hibisc. Llevat.

WEIZEN ALE

Alc. 4’3% vol. | 19 IBU’s

ESTIL CERVESER:

WEIZEN
NOTA DE
TAST ALE

Cervesa
lleugera
Combina
la frescor
del blat de blat d’esamb
floral delMolt
llúpol refrescant i
till’aroma
alemany.
Saaz. Tot això, juntament
aromàtica
amb
llúpol Saaz.
amb la seva baixa graduació
alcohòlica, la fan una cervesa
ideal per l’estiu. Temperatura
de consum entre
4º i 6ºC. del blat amb
Combina
la frescor

NOTA DE TAST:

l’aroma floral del llúpol Saaz.
Tot això, juntament amb la seva
INGREDIENTS
baixa
graduació alcohòlica, la
LA RECEPTA
fanDEuna
cervesa ideal per l’estiu.
Aigua. Maltes: pilsen, de blat
Temperatura de consum
i caramalt. Llúpols: perle,
entre
4º i 6ºC.
fuggles i saaz.
Llevat.

c.5’1% vol.

Grau Plat 12

Cervesa rossa d’alta
fermentació adaptada a
l’estil del nostre país.

24 IBU’s

MALTA

Aigua. Maltes: pilsen, de blat i
caramalt. Llúpols: cascade,
fuggles, nugget, target
i celeia. Llevat.

LUPULUS

ESTIL CERVESER
PALE ALE

Cervesa d’alta fermentació
a l’estil tradicional anglès.

Alc. 5’1% vol. | 24 IBU’s

Alc. 5’4% vol. | 29 IBU’s

NOTA DE
TASTCERVESER:
ESTIL

Amb molt cos i de color torrat,
PALE
ALE
per gaudir d’un sabor
intens.
Temperatura
de consum
Cervesa
d’altaentre
fermentació
6º i 10ºC, si bé la degustació
tradicional
anglès.
òptimal’estil
s’aconsegueix
per
sobre dels 7ºC, quan afloren
les textures i sabors de les
cerveses Ale.

s’equilibra amb l’amargor
del llúpol i és ideal per fer
passar la set. Temperatura
de consum entre 4 i 8 ºC.

ESTIL CERVESER:
BLONDE ALE

a

Cervesa rossa d’alta fermentació
adaptada a l’estil del nostre país

NOTA DE TAST:

NOTA DE TAST:

Amb molt cos i de color torrat,
per gaudir d’un sabor intens.
Temperatura
de consum entre 6º
INGREDIENTS
i 10ºC,
bé la degustació òptima
DE LAsiRECEPTA
s’aconsegueix per sobre dels 7ºC,
Aigua. Maltes: pale ale, crystal
quan
afloren
les textures i sabors
i cafè. Llúpols:
challenger,
east kent
de goldings
les cerveses Ale.

El gust dolç de la malta pilsen
s’equilibra amb l’amargor del
llúpol i és ideal per fer passar
la set. Temperatura de consum
entre 4 i 8 ºC.

i fuggles. Llevat.

ua. Maltes: pilsen, pale ale,
de la malta i per l’elevat grau
e blat, caramalt, àcid malt
alcohòlic.
i biscuit. Flocs
de civada Temperatura de
Llúpols: columbus,
consum entre 4º i 8ºC.
centennial, galaxy, celeia
i citra. Llevat.

ESTIL CERVESER

NOTA DE TAST

fermentació, elevat grau
i amargor. És una versió
de la Pale Ale anglesa que
s’exportava a l’Índia en
l’època colonial.

Aromes dolços de fruites
tropicals, provinents de llúpols
del nou món. Elevada amargor
compensada per la dolçor
de la malta i per l’elevat grau
alcohòlic. Temperatura de
consum entre 4º i 8ºC.

centennial,INDIAN
galaxy,PALE
celeia
ALE o IPA
Cervesa forta d’alta
i citra. Llevat.

IPA ANIVERSARI
Alc. 6’4% vol. | 48 IBU’s

ESTIL CERVESER:

INDIAN PALE ALE o IPA
Cervesa forta d’alta fermentació,
elevat grau i amargor. És una
versió de la Pale Ale anglesa que
s’exportava a l’Índia en l’època
colonial.

NOTA DE TAST:
Aromes dolços de fruites tropicals, provinents de llúpols del nou
món. Elevada amargor compensada per la dolçor de la malta i per
l’elevat grau alcohòlic. Temperatura de consum entre 4º i 8ºC.

INGREDIENTS
DE LACERVESER
RECEPTA
ESTIL

Aigua. Maltes:
pilsen, pale
ale,
BOURBON
BARREL
AGED
de IMPERIAL
blat, caramalt,
àcid malt
STOUT

i biscuit. Flocs de civada
Cervesa
d’alta
Llúpols:negra
columbus,
graduació
envellida
bótes
centennial,
galaxy,enceleia
de
Bourbon.
i citra.
Llevat.

MALA
VIDA
BRANDI
Alc.11’0% vol.

Grau Plat 28’0

65 IBU’s

NOTA DE TAST

MALA VIDA BRANDY

ESTIL CERVESER

Després del procés
de maduració en bótes
de Bourbon, aconseguim
una versió de la nostra
cervesa Mala Vida encara
més complexa i contundent.
El sabor del Bourbon que
li aporten les barriques
acompanya i arrodoneix
les notes de cacau, cafè,
vainilla i caramel; tota una
experiència! Temperatura
de consum entre 8° i 12°C.

BRANDY BARREL AGED
IMPERIAL STOUT
Cervesa negra d’alta
graduació envellida en
bótes de Brandi.

NOTA DE TAST
Després del procés
de maduració en bótes de
Brandi, aconseguim una
versió de la nostra cervesa
Mala Vida encara més
complexa i contundent.
El sabor del Brandi que
li aporten les barriques
acompanya i arrodoneix
les notes de cacau,
cafè, vainilla i caramel;
tota una experiència!
Temperatura de consum
entre 8° i 12°C.

Alc. 11% vol. | 65 IBU’s

ESTIL CERVESER:

BRANDY BARREL AGED
IMPERIAL STOUT

Cervesa negra d’alta graduació
envellida en bótes de Brandi.

INGREDIENTS
DE LA RECEPTA

Aigua. Maltes: pale ale,
chocolat, carapils, brown,
biscuit i malta fumada.
Llúpols: columbus, northern
brewer y willamette. Llevat.

INGREDIENTS
DE LA RECEPTA
Aigua. Maltes: pale ale,
chocolat, carapils, brown,
biscuit i malta fumada.
Llúpols: columbus, northern
brewer y willamette. Llevat.

MALA
VIDA
BOURBON
Alc.11’0% vol.

Grau Plat 28’0

65 IBU’s

MALA VIDA BOURBON

ESTIL CERVESER

BOURBON BARREL AGED
IMPERIAL STOUT

Cervesa negra d’alta
graduació envellida en bótes
de Bourbon.

NOTA DE TAST
Després del procés
de maduració en bótes
de Bourbon, aconseguim
una versió de la nostra
cervesa Mala Vida encara
més complexa i contundent.
El sabor del Bourbon que
li aporten les barriques
acompanya i arrodoneix
les notes de cacau, cafè,
vainilla i caramel; tota una
experiència! Temperatura
de consum entre 8° i 12°C.

Alc. 11% vol. | 65 IBU’s

ESTIL CERVESER:

BOURBON BARREL AGED
IMPERIAL STOUT

INGREDIENTS
DE LA RECEPTA

Cervesa negra d’alta graduació
envellida en bótes de Bourbon.

Aigua. Maltes: pale ale,
chocolat, carapils, brown,
biscuit i malta fumada.
Llúpols: columbus, northern
brewer y willamette. Llevat.

CASTANYA
Alc.7’8% alc/vol.

Grau Plat 19’0

35 IBU’s

CASTANYA

ESTIL CERVESER
CHESTNUT ALE

Cervesa d’alta fermentació
elaborada amb un 75%
de malta d’ordi i un 25%
de castanya del “Pujol de
Muntanya” de Viladrau.

Alc. 7,8% vol. | 35 IBU’s

NOTA DE TAST
D’aparença elegant, d’un
color ambre opac que esdevé
brillant a contrallum, amb una
corona de crema densa i
persistent. Aroma on apareix
la castanya, sota un fons
de fum i maltes torrades.
En boca hi guanya la dolçor
i la calidesa de l’alcohol,
amb el matís de la castanya.
Temperatura de consum
entre 8º i 12ºC.

INGREDIENTS
DE LA RECEPTA
Aigua. Castanya de Viladrau.
Maltes: pale ale, chocolat,
crystal, caraaroma i malta
fumada. Llúpols: challenger,
northern brewer i east kent
goldings. Llevat.

ESTIL CERVESER: CHESTNUT ALE

Cervesa d’alta fermentació elaborada amb un 75%
de malta d’ordi i un 25% de castanya del “Pujol de
Muntanya” de Viladrau.

MONTSENY IPL

CAMBRILENCA
Alc. 5,2% vol.

ESTIL CERVESER: FRUIT WHEAT ALE

Escuma blanca y consistent en copa. Olfactivament
es un conjunt cítric, marcat per la pell de taronja.
En boca l’entrada és fresca, la taronja i el coriandre
es fan molt presents i ens deixa una sensació molt
refrescant. El pas a boca es lleuger i el post gust és
resistent i amb una retronasal molt fruiter.

Alc. 5,9% vol. | 45 IBU’s

KOMODIN

ESTIL CERVESER: INDIAN PALE LAGER

Alc. 0,9% vol.

Les India Pale Lager, o IPL, són la perfecta conjunció
de les dues grans famílies més elaborades arreu
del planeta. Les Pale/Ale i les Pils/Lager. Lleugera,
refrescant, amarga, llupolada i amb molta bevibiliat.
Cada glop convida al següent

SENSE ALCOHOL

De color groguenc, de cos baix i aromes herbals
pròpies del llúpol centennial. Fàcil de beure i delicada amb sensacions refrescants en boca.

MONTSENY AMERICAN BARLEY WINE
Alc. 9,5% vol. | 78 IBU’s

ESTIL CERVESER: BARLEY WINE

Cerveses típicament angleses d’alta graduació
alcohòlica que treballen els perfils més maltosos de
les cerveses.

IPA KOMODIN
Alc. 0,9% vol.

ESTIL CERVESER: IPA

De color groguenc. Sorprèn la seva gran aroma
afruitada. En boca predominen notes herbals
pròpies del llúpol Mosaic utilitzat.

CARPE BIRREM recomana un consum responsable.

