Piwiarnia Żywiecka
Oferta
Piwiarnia Żywiecka to nowoczesny lokal o oryginalnym
i charakterystycznym wystroju, na ścianach możesz znaleźć reprinty
historycznych zdjęć, dokumentów i pocztówek. Kolejnymi ciekawymi
elementami widocznymi w Piwiarni Żywieckiej są oryginalne, stare dębowe
beczki do transportowania piwa, drewniane łopaty służące do mieszania słodu,
przedwojenne skrzynki na piwo, metalowe syfony na piwo i stare butelki piwne
z wytłaczanymi napisami. Wszystkie eksponaty są oryginalne i podkreślają
ścisły związek Piwiarni Żywieckiej z tradycją i historią Browaru Żywiec
i wyszynkiem piwa żywieckiego.
W bogatej ofercie Piwiarni znajdziesz różne gatunki piwa oraz smacznego
jedzenia. Tylko u nas napijesz się prosto z beczki klasycznego lagera Żywca,
który tak smakuje wyjątkowo. Dla miłośników piw warzonych w oparciu o
tradycyjną technologię (otwarta fermentacja, leżakowanie w piwnicach) mamy
coś specjalnego - piwo Brackie i Porter. W naszym lokalu znaleźć można cały
asortymenty z portfolio Grupy Żywiec.
Nasza działalność to nie tylko prowadzenie lokalu, Piwiarnia animuje
różne inicjatywy kulturalne, takie jak koncerty i festiwale. W tym miejscu,
corocznie w czerwcu odbywała się od 1996 roku najważniejsza polska giełda
Birofiliów, która urosła do rangi międzynarodowej.
Dzisiaj zapraszamy naszych gości na Pokaz Palenia Słodu do Portera
połączonego z degustacją. Pokaz jest przeprowadzany na terenie browaru na
działającej do dzisiaj palarce z 1910 roku – goście obserwują razem z
przewodnikiem cały proces palenia słodu i w trakcie degustują piwo Porter.
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Kolejną atrakcją dla osób kochających piwo jest pokaz Warzenia Piwa
w warunkach domowych. Wspólnie z nami poznasz świat Piwowarstwa
Domowego, od podszewki zobaczysz jak powstaje piwo. Nasz Piwowar odkryje
przed tobą to wszystko, czego uczył się przez lata.
W Piwiarni Żywieckiej istnieje możliwość zakupów firmowych
upominków z logo Żywiec, Heineken, Warka, Brackie, itd.. W ofercie znajduje
się wiele ciekawych materiałów reklamowych od zapałek, pocztówek czy
otwieraczy, poprzez firmowe szkło, koszulki, wydawnictwa książkowe, na
parasolach czy meblach ogrodowych kończąc.
W swojej ofercie mamy ponadto biesiady piwne z konkursami i
zabawami, degustacje piwne, bankiety, imprezy okolicznościowe, występ kapeli
góralskiej, wieczory z muzyką na żywo itp.
W sezonie wiosenno-letnim (V-IX) przy Piwiarni Żywieckiej działa ogród
piwny zlokalizowany na zabytkowym dziedzińcu browarnianym. Ogródek może
pomieścić do 1500 osób. Do dyspozycji gości jest namiot piwny o powierzchni
400m2, scena 150m2, altany gastronomiczne, parasole ogrodowe, sprzęt
cateringowy. Ogród z jego bogatym wyposażeniem jest idealnym miejscem do
zorganizowania dużej imprezy plenerowej.
Chcesz nawiązać współpracę? Zadzwoń lub napisz:
tel. 33 861 96 35
e-mail: piwiarniazywiecka@gmail.com
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