Minipivovar JIŽAN s pivnicí
Z lásky k pivu a pro ověření dávných receptur byl v roce 2016 v areálu hotelu založený minipivovar,
a protože leží v Jižní čtvrti v Přerově, i pivo dostalo pojmenování JIŽAN. Pivo vaříme dvourmutovým
způsobem z českých sladů a žateckého chmele jen ze čtyř základních surovin: sladu, chmele, pivovarských
kvasnic a vody. Použitým technologickým postupem a několikanásobným chmelením je docíleno příjemné
hořkosti a plnosti piva. Hlavní kvašení probíhá v otevřených kádích a dozrává v ležáckých tancích. Pivo
nefiltrujeme, nepasterujeme, nepřidáváme žádný cukr ani jinak neupravujeme. Jedná se o čistě přírodní
produkt, ve kterém tak zůstávají zachovány všechny důležité živiny a vitamíny, především vitamín B.
V rekonstruované pivnici, jejíž atmosféru příjemně navozují měděné varny na pivo, najdete i
samoobslužné boxy, kde si můžete sami natočit pivo, a pokud vám to čas dovolí, nechat se provést skrytými
místy pivovaru při komentované prohlídce. Pivo je točeno do všech provozů Na Jižní přímo z tanků.
Minipivovar nabízí prodej všech druhů piv v 1 L a 1,5 L PET lahvích, v dárkových baleních 0,75L ve skle a
také plnění do KEG sudů a vlastních 5 L soudků. Pro sběratele jsou k dispozici suvenýry jako sklenice,
džbány, podtácky, pivní etikety atd., které lze zakoupit v pivnici a v recepci.
S vybudováním minipivovaru došlo současně k zvětšení prostoru Pivnice a zastřešení prostorné
Zahrádky. V nabídce k pivu je široká nabídka chuťovek a specialit z grilu a udírny. Pro ochutnání
vzorků všech druhů místního piva si lze objednat pivní degustační prkénko. Minipivovar nabízí několik
druhů jako stálou nabídku, mimo to pravidelně připravuje pivní speciály a na léto.

ZE STÁLÉ NABÍDKY MŮŽETE OCHUTNAT TATO PIVA:

Garant

11° / 4,4% Světlý ležák, vařený ze dvou základních sladů - plzeňského a mnichovského.
Plzeňský slad je vyroben z vybraných odrůd jarního ječmene, a slad mnichovský zvýrazňuje barvu a
chuť piva, a je to také právě tato surovina, která dělá pěnu krásně hustou a pevnou. Zlatavá barva a
silný říz mají všechny vlastnosti českého piva vyrobeného tradičním způsobem.

Grunt

11° / 4,6% Světlý ležák, který vaříme ze dvou základních sladů s přídavkem karamelového
sladu. Tento ležák je extra chmelený, což pivu přidá na řízu a příjemné hořkosti. Mladina v tanku
„leží“ po dobu jednoho měsíce, proto se tomuto typu piv také říká ležák.

Gróf

12° / 4,9% Světlý ležák o vyšším obsahu alkoholu s malým přídavkem karamelového sladu
v takovém množství, které zachová pivo stále světlé, ale dodá mu příjemnou plnost a zářivě zlatavou
barvu.

Guvernér

12° / 5% Polotmavý ležák ze dvou základních druhů sladů s vyšším přídavkem sladu
karamelového, který do piva vnáší příjemnou karamelovou příchuť, jemné sladové aroma, a
především mu dává krásnou měděnou barvu.

Grál

14° / 5,7% Polotmavý speciál, do kterého kromě dvou základních sladů přidáváme také

melanoidní slad, který pivu dodá nádherně tmavou barvu, a zajistí plnou chuť. Pro toto pivo
necháváme prokvasit větší množství extraktu, čímž docílíme vyššího obsahu alkoholu a plnosti.
Na léto je tradičně připravováno oblíbené pivo: GALUSKA 9°/3,3%, nízkoalkoholické světlé výčepní
pivo.Velmi oblíbené pivo je také Weissbeer pšeničný ležák 11°, Grace 11° - světlý jemný ležák, Grizzly 13° polotmavý extra hořký ležák. Z dalších druhů piv připravuje minipivovar pivo Gróf: medovo-mandlový světlý
special 12°, z ovocných pak např. třešňové, višňové a další ovocná piva.

Restaurace Na Jižní
Součástí objektu sousedící s minipivovarem s pivnicí je i stylová restaurace se dvěma prostornými
salonky s kapacitou 20 a 40 osob, oblíbenými k pořádání menších rodinných setkání a oslav. Restaurace Na
Jižní nabízí ve stylových dobových prostorech nejrůznější speciality české gastronomie.
Pro věrné zákazníky máme připraveno řady výhod, které mohou využít prostřednictvím nového
věrnostního programu. Hlavní výhodou je to, že výhody mohou využít nejen u nás ale i u široké nabídky
dalších obchodníků po celé republice. Karta je u obslužného personálu k dispozici zdarma.
Ostatní služby Na Jižní
Hlavní činnosti je provozování hotelu Na Jižní v Přerově a s tím spojené poskytování ubytovacích,
stravovacích, konferenčních a sportovně-relaxačních služeb. Je velmi oblíbeným místem pro pořádání
společenských akcí a rodinných oslav. Společenský sál je vhodný k pořádání větších akcí a svateb.
Z dalších služeb hotelu lze využít konferenční služby ve 3 prostorech včetně veškerého technického
vybavení, ubytování ve 29-pokojích, Sportcentrum a Sportbar se širokým využitím sportovně-relaxačních
aktivit jako je Lukostřelba, Metaná, Stolní tenis, Sauna, Masáže, Bowling, Billiard, Karambol, Stolní fotbal
a Šipky.
Součástí objektu je stylová restaurace, sportbar, sportcentrum, pivnice s letní zahrádkou a od
loňského roku také vlastní minipivovar, který byl zde vybudován.

Nabídka služeb a pozvánka na exkurzi minipivovaru JIŽAN
Zajišťujeme a připravíme pro Vás:
-

-

Prohlídka minipivovaru s průvodcem
min. počet osob je 4, max. počet dle domluvy a rozsahu akce
Řízená degustace – servírováno na pivním degustačním prkénku
Posezení v samoobslužných výčepních boxech anebo v letní zahrádce
Ubytování v 3*** hotelu Na Jižní za zvýhodněnou cenu
Možnost objednání Vámi zvoleného rautu z široké nabídky grilovaných specialit a
udírny (grilovaná žebírka, kolena apod.)
Možnost objednání piva JIŽAN v keg sudech 50L, 30L, 15L včetně výčepního zařízení
Možnost naplnění piva do vlastních 5L soudků
Možnost zakoupení piva v PET lahvích 1L a 1,5L
Možnost zakoupení piva ve skle 0,75L včetně dárkového balení
Možnost zakoupení pivních suvenýrů: sklenice, džbány, podtácky, etikety, samolepky
na pípy, logo
Možnost spojení prohlídky i s večerním posezením ve Sportbaru a využitím
sportovně-relaxačních aktivit: bowling, karambol, biliard, šipky, stolní fotbal,
lukostřelba, metaná, stolní tenis, sauna, masáže, hudební produkce.

Bližší informace a rezervace:
Minipivovar JIŽAN, Jižní čtvrť III/11, 750 02 Přerov
www.najizni.cz, tel. 581 218 284, 604 218 284, email: hotel@najizni.cz

