Dovolte, abychom vám představili
Pivovar Kokeš, který se po letech působení
na Vysočině, přestěhoval do malebného
kraje kolem Jesenice. Pivovar Kokeš vznikl
jako mnoho malých pivovarů díky nadšení,
vytrvalosti a podpoře přátel a rodiny.
Vyrostli jsme od prvních domácích
várek, až k oficiálnímu založení v roce 2011,
kdy se naše kapacita a velikost varny nedala
již považovat za domovarnctví.
Po krásných letech v Kamenici nad Lipou, kde jsme přispěli k obnově původního panského pivovaru,
se naplnila prostorová kapacita a byl čas se poohlédnout po větším objektu pro naše zázemí. Když už jsme
byli v hledání, koukali jsme i po něčem, co bude blíže a dostupnější než Kamenice. Tím se definoval směr
hledání, a tak jsme se dostali do Drahouše. Obec nás zaujala již při první návštěvě, a to jsme ještě netušili jací
jsou zde srdeční a bodří lidé.
Pivovar Kokeš si, i přes veškeré
patálie spojené se stěhováním, zachoval svou
náklonost k tradičním spodně kvašeným
pivům, která tvoří základ naší nabídky. Piva
jsou to vařená s láskou a vášní, z místní
drahoušské vody a vybraných surovin.
Věříme, že vám naše piva zachutnají,
a to nejen při návštěvě našeho pivovárku, ale
i pokud na ně narazíte v jiných hospodách a
hospůdkách po vlastech českých.
Po mnoha a mnoha dotazech, jsme v letošním roce,
v novém působišti v Drahouši, již neodolali a pustili se do výroby
i jiných druhů piv. A tak se můžete těšit třeba na BÍLÉHO KOKEŠE,
čistokrevné pšeničné pivo. Dalšími pivy, na kterých si můžete
s radostí pochutnat, jsou tradiční spodně kvašená piva světlá:
DRAHOUŠEK 10°, TLESTKAČ 11°, polotmavá: PLAVEČEK 13°,
SVATÝ HUBERT 14°, tmavá TEMŇÁK 11° a ŽITEČKO 12°, medovozázvorový speciál MEZEK 11° a další piva budou postupně
přibývat a možná se i na delší čas usadí mezi našimi a vašimi
oblíbenými pivy.
V případě zájmu o návštěvu Pivovaru
Kokeš v Drahouši, volejte na 603792086
nebo pište na email: info@pivovarkokes.cz
Určitě se domluvíme a rádi se s vámi
setkáme nad žejdlíkem lahodného piva. Více
informací
o
pivovaru
na
www.pivovarkokes.cz, nebo na Fb Pivovar
Kokeš.
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