Tradice vaření piva v Českém Krumlově sahá k samým počátkům města. Rozkvět pivovarnictví nastává v době vlády posledních Rožmberků. V roce 1560 je vystavěn v předhradí
nový pivovar a roku 1561 sem regent Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan zavádí nezávadnou,
velmi kvalitní vodu, jejíž zdroj pivovar využívá pro vaření piva dodnes.
V roce 1622 získali celé krumlovské panství a s ním i pivovar Eggenberkové. Stoupající
spotřeba piva byla důvodem, že kdysi vdovské sídlo Anny z Roggendorfu, matky Viléma
a Petra Voka z Rožmberku, bylo v letech 1625 – 1630 přestavěno českokrumlovským
měšťanem Václavem Vlachem do nových budov dnešního pivovaru.
V roce 1947 z rozhodnutí knížat ze Schwarzenbergu došlo k předání veškerého jejich
majetku v Čechách Československému státu a pivovar byl začleněn společně s Budějovickým Budvarem do národního podniku Jihočeské pivovary. Nový rozvoj pivovaru nastává
po privatizaci v roce 1991, kdy dochází k instalaci nové moderní technologie a zvýšení
kapacity. Značka Eggenberg se velmi rychle dostává do podvědomí konzumentů a získává
si popularitu nejen v regionu, ale i na zahraničních pivních trzích.
Pivovar je složitým organismem, který se proměňuje ruku v ruce s historickými dějinami.
Duch a tradice však přežívají všechen čas.

Pivovar EGGENBERG
Latrán 27
381 01 Český Krumlov
Telefon: +420 380 711 426
Pivovar Eggenberg vyrábí deset druhů piva dodávaných do tržní sítě pod značkou Eggenberg. Jsou to dva druhy světlého výčepního piva, dva druhy světlého ležáku, dva druhy
tmavého ležáku, kvasnicové, citrónové, nealkoholické pivo a pivo se sníženým obsahem
cukru. Pivo je distribuováno v sudech KEG o objemu 30 a 50 litrů, v lahvích o objemu 0,5
litru a 0,33 litru, balených do firemních přepravek, multipacků nebo do papírových kartónů. Světlý ležák, tmavý ležák a světlé výčepní pivo je možno dostat rovněž v plechovkách
o objemu 0,5 litru.

+420 380 711 225
Fax:

+420 380 711 761

E-mail: pivovar@eggenberg.cz

www.eggenberg.cz
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Pivní Pálenka

Lahvové Limonády EGGENBERG

pivo KRISTIÁN

Pivo se zanedbatelným minimálním
obsahem alkoholu, typické zlatavé
barvy s příjemnou plností, hořkostí
a charakteristickou pěnivostí vhodné
nejen pro řidiče.

Světlé hluboce prokvašené pivo se
sníženým obsahem cukru má vyváženou
chmelovou hořkost, perfektní říz a velmi
dobrou pěnivost. Vhodné zejména pro
konzumenty, kterým vadí vysoký obsah
cukru v potravinách. Obsah objemového
alkoholu 3,9%.

Světlé výčepní pivo s nižším obsahem
extraktu v původní mladině, střední
plnosti s příjemným řízem, výraznější
hořkostí a dobrou pěnivostí. Obsah
objemového alkoholu 3,7%.

Světlé výčepní pivo Eggenberg je typické české světlé výčepní pivo žluté až
zlatisté barvy, střední plnosti s lahodnou chmelovou hořkostí, příjemným
řízem a charakteristickou pěnivostí.
Obsah objemového alkoholu 4%.

Typický český světlý ležák zlaté barvy,
výrazné plnosti a hořkosti s velmi
výrazným řízem a pěnivostí. Obsah
objemového alkoholu 4,5%.

Pivní pálenka Eggenberg je tradiční a specifický
tuzemský výrobek. Pivovici nabízí náš pivovar
jako doplněk svého sortimentu.

Nealko výroba je zaměřena především na dodávky malých balení nealko nápojů v lahvích 0,33 litru, a to v sortimentu řady
nízkokalorických limonád citron, oranž, cola, malina, tonic a sodová a pramenitá voda. Vše prodáváno pod značkou Eggenberg. Pro restaurační zařízení dodává pivovar limonády citron, oranž, cola, malina a soda rovněž v nerezových sudech typu
KEG o objemu 30 litrů a 50 litrů. Pro výrobu těchto limonád je využíván vlastní zdroj velmi kvalitní vody.

NAKOUŘENÝ ŠVIHÁK

CITRÓNOVÝ

Typický jihočeský ležák, který je
hluboce prokvašený, zlatavé barvy,
výrazné plnosti, velmi umě sladěnou
hořko-nasládlou chutí, výrazným řízem
a vysoké pěnivosti. Obsah objemového
alkoholu 5%.

Světlý ležák kvasnicový je díky
přítomnosti ušlechtilých pivovarských kvasinek živý hluboce
prokvašený ležák plné hořkonasládlé
chuti s lehkým nádechem kvasnic,
vyniká vysokým řízem a pěnivostí.
Obsah objemového alkoholu 5%.

Tmavé pivo Eggenberg je ležák s
výraznou karamelovou vůní a chutí,
vhodně sladěnou s chmelovou hořkostí,
vyniká vysokou plností, hustou pěnou
a příjemným řízem. Obsah objemového
alkoholu 4,2%.

Nakouřené pivo tmavý ležák je vyráběno
ze speciálního nakouřeného sladu, který
pivu dodává intenzivní vůni a chuť po
uzení. Plná chuť a vysoký stupeň prokvašení poskytují výjimečný gurmánský
zážitek pro všechny fajnšmekry. Obsah
objemového alkoholu 5,2%.

Eggenberg Citrónový v sobě kombinuje
světlé pivo s chutí citrónu. Podpořen
nižším obsahem alkoholu se stává
výborným osvěžujícím nápojem nejen
v teplých letních dnech. Obsah objemového alkoholu 3,2%.

KEG 30l

paleta 18x30l

Nejdůležitější základní surovinou a základní podmínkou
pro výrobu kvalitního českého piva je vysoce kvalitní voda,
kterou má pivovar k dispozici z vlastního pramene, založeného již v roce 1561 Jakubem Krčínem z Jelčan a Sedlčan, dále
ječný slad vyrobený z ječmene vypěstovaného v Čechách
i na Moravě a žatecký chmel.

0,5l lahev
0,5l plech
KEG 30l
KEG 50l

přepravka/karton 20x0,5l
karton 24x0,5l
paleta 18x30l
paleta 12x50l

0,33l lahev
0,5l lahev
KEG 30l

karton 24x0,33l
přepravka/karton 20x0,5l
paleta 18x30l

0,33l lahev
0,5l lahev
KEG 30l
KEG 50l

karton 24x0,33l
přepravka/karton 20x0,5l
paleta 18x30l
paleta 12x50l

Chuťově bohatý sycený nápoj s výraznou
malinovou vůní a příchutí

Malina LINIE 0,33 L

Oranž LINIE 0,33 L
Tonizující nápoj bez obsahu chininu
s velmi příjemnou hořkou chutí

karton 24x0,33l
přepravka/karton 20x0,5l
karton 24x0,5l
paleta 18x30l
paleta 12x50l

Eggenberg

Tonic LINIE 0,33 L

0,33l lahev
0,5l lahev
0,5l plech
KEG 30l
KEG 50l

Světlý ležák

Nesycená velmi kvalitní šumavská stolní voda

EGGENBERG

Tmavý ležák

KVASNICOVÝ

Světlý ležák

Krumlovský pramen 0,33 L

Tmavý ležák

EGGENBERG

Kolový sycený nápoj bez obsahu kofeinu
s výraznou kolovou vůní a příchutí

Zájem o tuto pálenku neustále stoupá, neboť
při konzumaci společně s pivem se tzv. nehadá.

Cola LINIE 0,33 L

0,5l lahev X přepravka/karton 20x0,5l
KEG 30l X paleta 18x30l
KEG 50l X paleta 12x50l

přepravka/karton 20x0,5l
karton 24x0,5l
paleta 18x30l
paleta 12x50l

Limonády EGGENBERG řady LINIE jsou nealkoholické nápoje s nízkým obsahem cukrů a nízkou kalorickou hodnotou. Jsou
vyráběny z vody z vlastního pramene, založeného již v roce 1561 Jakubem Krčínem z Jelčan a Sedlčan a velmi kvalitních
sirupů.

Velmi osvěžující sycená voda
z šumavského pramene

0,5l lahev
0,5l plech
KEG 30l
KEG 50l

přepravka/karton 20x0,5l
paleta 18x30l
paleta 12x50l

K výrobě litru čtyřiceti dvou procentní pivní pálenky je zapotřebí zhruba deseti litrů kvalitního
vícestupňového piva. Konečným výsledkem je
v podstatě obilný destilát, ve kterém je cítit
chmel a jedná se o velmi lahodný nápoj.

Sodová voda 0,33 L

0,5l lahev
KEG 30l
KEG 50l

přepravka/karton 20x0,5l

EGGENBERG

Chuťově bohatý sycený nápoj s výraznou vůní
a příchutí po pomeranči

0,5l lahev

karton 24x0,33l
přepravka/karton 20x0,5l
paleta 18x30l

PETR VOK

Citron LINIE 0,33 L

0,33l lahev
0,5l lahev
KEG 30l

DIA EGGENBERG

Chuťově bohatý sycený nápoj s výraznou vůní
a příchutí po citronu

Pivo EGGENBERG

