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Vážení čtenáři,
zasíláme vám páté vydání newsletteru. Protože právě začalo léto, zaměřili jsme se na belgické pivo, 

které určitě v těchto letních parných dnech uvítáte.
Pojďte se s námi "ponořit" do tohoto lahodného moku, dozvíte se zde něco málo o belgických 

pivovarech, pivních obchodech, nechybí ani zajímavosti a samozřejmě oblíbený recept. Pokud se tedy 
chystáte do Belgie, nezapomeňte ochutnat jejich výtečné pivo a jestliže nemáte příležitost k návštěvě 
této krásné země můžete si na belgické pivo zajít alespoň do restaurace Les Moules (Pařížská 19/203, 

Praha 1), která jich nabízí více jak 10 druhů. 
Přejeme vám krásné léto! 

  Proslulé pivovary! 

Společnost Inbev, Leuven 

Společnost Inbev vznikla spojením belgického pivovaru Interbrew a 
brazilské firmy Ambev v srpnu 2004. Skupina zaměstnává kolem 
77 000 lidí ve 32 zemích světa a disponuje asi dvěma sty různými 
značkami piva, z nichž nejznámější jsou Stella Artois, Leffe, 
Jupiller. Pod společnost Inbev patří také Pivovary Staropramen.

Brouwerijplein 1, Leuven
http://www.inbev.com/
 



Pivovar Huyghe, Gent 

Nejstarší pivovar v oblasti Gentu. Počátky tohoto rodinného 
pivovaru se datují již od roku 1654. Od tohoto data prošel pivovar 
řadou změn a vylepšení, a to jak vnitřních prostorů tak výrobních 
značek. Mezi ty nejznámější patří „Delirium Tremens“, jenž má svůj 
specifický charakter a neobyčejnou chuť ze tří různých druhů 
kvasnic. Lahve jsou velmi originálně baleny a polepeny barevnými 
etiketami s růžovými slony. V roce 1997 byla tato značka dokonce 
nominována na cenu „Nejlepší pivo na světě“ a v roce 1998 tuto 
cenu získala v Chicagu.
V prostorách pivovaru je také muzeum, které můžete navštívit za 
vstupné 4 Euro, avšak v minimálním počtu 15 osob.

http://www.delirium.be/

Pivovar De Halve Maan, Bruggy 

Jediný rodinný pivovar v centru Brugg má ve městě dlouholetou 
tradici. Vyrábí velmi chutné pivo značky Brugse Zot, které je 
vysoce kvašené a má svou specifickou chuť. Pivovar můžete 
navštívit každý den od 10:00 do 16:00 hodin, za vstupné 4,50 Euro 
si tak můžete prohlédnout jeho prostory. Po jeho návštěvě se 
můžete občerstvit v restauraci, která je součástí pivovaru. 

Walplein 26, Bruggy

 http://www.halvemaan.be/

  Doporučené pivní obchody! 



The Bottle Shop, Bruggy 

Tento obchod patří k nejvyhledávanějším pivním obchodům v 
Bruggách. Najdete zde světlá, tmavá nebo ovocná piva, ale 
také pálenku jenever. Nachází se kousek od samotného náměstí 
Grote Markt. 

Wollestraat 13, Bruggy

De Bier Temple, Brusel 

Také tento obchod patří mezi nejvyhlášenější pivní prodejny, 
stejně jako v Bruggách tu naleznete nespočet různých druhů piva. 
Najdete jej jen pár kroků od proslulého náměstí Grote Markt. 
Grassmarkt 56, Brusel

  Zajímavosti! 

Belleman, Gent 

Pokud se chystáte navštívit město Gent, rozhodně byste neměli 
opomenout návštěvu hospod s Bellemanem – zvoníkem, který vás 
provede místními vyhlášenými hospodami. Jakmile zazvoní na svůj 
zvonek, který má vždy u sebe, je čas přesunout se do další 
hospody (viz níže).  

Hospoda Dulle Griet 

Tato velice příjemná hospůdka se nachází v samotném srdci 
historického centra města Gent. Návštěvníci mají možnost výběru 
z více než 250 různých druhů nápojů. Interiér hospody je zařízen 
starým nábytek a každý návštěvník se tu může cítit „jako doma“. 
Tato hospůdka má totiž svou specialitu, pokud si zde dáte pivo 
značky Kwak, musíte odevzdat svou botu, která vám bude posléze 
pověšena ke stropu. Jakmile pivo vypijete bude vám bota opět 
vrácena. Otevřeno každý den.

Vrijdagmarkt 50, Gent



Hospoda ´t Velootje 

Ten, kdo navštíví tuto hospodu, odnáší si sebou neopakovatelný 
zážitek, a to nikoliv z piva, které je nabízeno pouze v lahvích, ale 
především ho pohltí nepopsatelná atmosféra. Hospůdka totiž 
připomíná spíše „bleší trh“, její interiér je tedy velmi nezvyklý. 

 Kalversteeg 2-4, Gent

The Museum of the Belgian Brewers, Brusel 

Muzeum belgických sládků
Bohatá tradice belgického piva je dochována právě v tomto muzeu. 
Návštěvníci zde mají možnost dozvědět se něco o výrobě piva, jak 
dalece se změnila oproti minulosti, jaké technologie se používají a 
mnoho dalších pivních zajímavostí. Muzeum zahrnuje také 
kavárnu, kde se můžete zchladit sklenicí dobře vychlazeného piva. 

Otevřeno: denně 10:00 – 17:00 hodin
Vstupné: 5 Euro

Grand Place 10, Brusel
Více informací… 

Pivo a čokoláda = pivní pralinky, Mechelen 

Pivovar Het Anker, vyrábí jedinečné pivo, na které je město 
Mechelen právem pyšné. Jedná se o pivo značky Gouden Carolus, 
které má ve znaku zlatou minci z období císaře Karla V. Ve 
spolupráci s výrobci čokolády se pivovar rozhodl spojit dva top 
produkty Belgie – pivo a čokoládu. Ptáte se zda je to vůbec 
možné? Ano je a věřte, že chuť je opravdu znamenitá. Dokonce je 
k dostání na osm druhů těchto pivních pralinek. Pokud se tedy 
chystáte do Mechelenu, určitě ochutnejte nejen pivo Gouden 
Carolus, ale také jejich neobvyklé pralinky. K pivovaru patří také 
restaurace, která se nachází hned vedle a její specialitou je vaření 
pokrmů právě z piva Gouden Carolus. 

Guido Gezellelaan 49, Mechelen
http://www.hetanker.be/



  Oblíbený recept! 

Belgické vafle s malinovou příchutí 

50 dkg polohrubé mouky
0,6 l mléka
4 vejce
23 dkg cukru
17 dkg másla
2 sáčky vanilkového cukru
1 láhev piva s malinovou příchutí
1 lžička pečící sody

Smícháme mouku, mléko a žloutky z vajec. Rozpustíme máslo, 
které poté smícháme s cukrem, vanilkovým cukrem, sodou a 
pivem. Přidáme do směsi mouky, mléka a žloutků a vše důkladně 
promícháme. Vyšleháme bílky z vajec na tuhý sníh a zlehka 
přimícháváme do vaflové směsi. Pečeme v předehřáté formě a 
nakonec posypeme moučkovým cukrem. Vafle můžeme podávat 
se šlehačkou spolu s čerstvými malinami.

Dobrou chuť!  

Pro odhlášení z newslettru nám odešlete email se subjectem "unsubscribe".


