LITEWSKIE PIWO

LITEWSKIE PRODUKTY
SPOŻYWCZE
Litewscy rolnicy kultywują wielowiekowe tradycje, a w swoją pracę wkładają
mnóstwo miłości i pasji. Ich produkty – najczęściej ekologiczne – dojrzewają w
pełnym słońcu. Miód z brzęczących uli, kindziuk pachnący dymem, tradycyjny
chleb prosto z pieca czy świeżo zebrane owoce to wyroby kuszące naturalnym
smakiem, którego nie trzeba poprawiać. Wystarczy usiąść za stołem i kosztować do woli.

Piwo warzono na Litwie już w XI wieku. Obecnie jest to jeden z najpopularniejszych napojów, produkowany w około 90 browarach na terenie całego
kraju. Litwa słynie z dobrego piwa różnych gatunków i o wielu smakach – od
pszenicznego białego po prawie czarne. Małe browary często warzą piwo niepasteryzowane z produktów naturalnych. Większe natomiast potrafią zaskakiwać nowymi smakami w limitowanych seriach. Zdecydowanie jest w czym
wybierać, a na degustację piwa można się wybrać do licznych wileńskich barów i restauracji.

27. DĖVĖTI

28. ŠPUNKA

Sodų g. 3
+370 525 02764
www.facebook.com/barasdeveti

Užupio g. 9 | Etmonų g. 3 | Savičiaus g. 9
+370 652 32361
www.spunka.lt

Bar Dėvėti można rozpoznać już z daleka po żółtych,
plastikowych zasłonach. Wewnątrz panuje klimat
prawdziwego baru piwnego i można tu spróbować litewskiego piwa prosto z beczki.

Najmniejszy bar w Zarzeczu – „Špunka” – nieustanie
wprowadza do swojego menu nowe smaki. Miłośnicy piwa kraftowego koniecznie powinni odwiedzić to
miejsce.

15. ROOTS

16. SENAMIESČIO KRAUTUVĖ

21. TAWERNA STIKLIAI

22. LEIČIAI | LEIČIŲ BRAVORAS

29. BŪSI TREČIAS

30. ALAUS NAMAI

Pylimo g. 58 (Targowisko Hala, kiosk 34A)
+370 671 73744
www.facebook.com/RootsVilnius

Literatų g. 5
+370 613 55860
www.senamiesciokrautuve.lt

Gaono g. 7
+370 526 44632
www.stikliai.com

Stiklių g. 4 | Stiklių g. 5
+370 526 09087
www.bambalyne.lt

Totorių g. 18
+370 618 11255
www.busitrecias.lt

A. Goštauto g. 8
+370 687 28930
www.alausnamai.lt

W Roots można nie tylko kupić starannie wyselekcjonowane produkty z litewskich gospodarstw, ale także
skosztować ich na miejscu. W ofercie mają tu duży wybór serów, suszonych mięs i produktów sezonowych.

Owoce i warzywa poukładane w dużych koszach, ekologiczne produkty z litewskich gospodarstw i gościnna
atmosfera sprawią, że poczujesz się tu, jakbyś przybył
z wizytą do wiejskiego gospodarstwa.

Wystrój nawiązujący do tradycyjnej wiejskiej karczmy,
piwo i międzywojenne dania litewskie, w menu oznaczone liśćmi dębu, stanowią ukłon w stronę dawnych
kulinarnych tradycji Litwy.

Nazwa restauracji sięga czasów Wielkiego Księstwa
Litewskiego i nawiązuje do czasów dawnych książąt, a
podawane tu piwo i jedzenie odwołują się do wielowiekowych tradycji Właściciel restauracji osobiście warzy
cztery rodzaje piwa.

Bar w stylu tawerny słynie z lokalnie warzonego piwa,
ale jego największą specjalnością są piwa z dodatkiem
syropów. Piwa takiego jak tutaj nie ma w całym Wilnie!

To miejsce dla smakoszy i znawców piwa. Tutaj możesz
skosztować niepasteryzowanych piw z małych, litewskich browarów lub wziąć udział w degustacjach prowadzonych przez ekspertów.

17. TARGOWISKO TYMO

18. DOM SERA „DŽIUGAS”

23. BAMBALYNĖ

24. CRAFT & DRAFT

31. ŠNEKUTIS

32. ALYNAS

Aukštaičių / Maironio g.
Czwartki 10:00–15:00
www.tymoturgelis.lt

Jogailos g. 4 | Aušros Vartų g. 3
+370 524 07878
www.dziugashouse.lt

Stiklių g. 7
+370 524 05670
www.bambalyne.lt

Gedimino pr. 5
+370 605 77555
www.facebook.com/craftdraft.lt

Šv. Mikalojaus g. 15 | Šv. Stepono g. 8 |
Polocko g. 7a +370 650 47054
www.jususnekutis.lt

Jogailos g. 6
+370 650 68752
www.alynas.lt

W czwartki targ „Tymo” zaprasza, by przyjść i porozmawiać z miejscowymi rolnikami, dowiedzieć się więcej
na temat ich produktów i poznać nowe przepisy. Na
pewno zechcesz też kupić produkty ekologiczne pochodzące prosto z litewskich ogrodów i lasów.

Tutaj znajdziesz nie tylko dojrzewający od 12 do 100
miesięcy ser „Džiugas”, ale także mniej tradycyjne produkty i dodatki dla smakoszy, jak na przykład kawę, a
nawet... serowe lody!

Ta piwniczna piwiarnia na Starym Mieście to prawdziwy
klejnot. W jej wnętrzu nie można nawiązać połączenia
telefonicznego ani internetowego ze względu na grube ściany budynku, więc najlepiej po tu prostu usiąść
i zrelaksować się, delektując litewskim piwem i pogawędką z przyjaciółmi!

Znajdziesz tu osiem rodzajów litewskiego piwa z beczki,
różne rodzaje piwa butelkowego z całego świata, a co
miesiąc kolejne nowości – wszystko to w piwiarni zlokalizowanej w pobliżu placu Katedralnego.

Restauracja ta, założona przez prawdziwego piwowara,
przypomina wiejską gospodę i raczy swych gości nie
tylko najbardziej wyjątkowymi rodzajami niepasteryzowanego piwa, ale także tradycyjnymi litewskimi potrawami.

Po skosztowaniu nowego rodzaju piwa w tym barze,
możesz właściwie zabrać je ze sobą do domu! To połączenie baru ze sklepem oferuje piwa niepasteryzowane, warzone w tradycyjny sposób.

19. VILNIUS GIFTS AND SOUVENIRS

20. GIRTA BITĖ

25. ALAUS BIBLIOTEKA

26. PROHIBICIJA

33. 13 STATINIŲ

34. ALAUS STUDIJA

Vokiečių g. 4
+370 659 02600
www.facebook.com/VilniusGS

Gedimino pr. 5
+370 604 13363
www.facebook.com/girtabite

Trakų g. 4
+370 521 26874
www.facebook.com/alausbiblioteka

Arklių g. 6
+370 653 92497
www.prohibicija.lt

Pilies g. 6 (dziedziniec)
+370 600 27733
www.vilniausalus.lt

S. Žukausko g. 20
+370 685 60885
www.facebook.com/alausstudija

Sklep ten oferuje szeroki asortyment tradycyjnych
napojów, między innymi sok brzozowy, nalewki ziołowe,
miód pitny, najpopularniejsze rodzaje piwa, litewskie
wino i mocniejsze trunki, które doskonale nadają się
na prezenty!

Ten jedyny w swoim rodzaju bar serwuje najstarszy litewski napój – miód pitny. W dawnych czasach miód
pito z rogów. W tym miejscu trunek ten (o różnej mocy)
jest podawany w naczyniach przypominających plastry
miodu.

To miejsce, podobnie jak biblioteka, pomaga poszerzyć
horyzonty. Aby ułatwić sobie dokonanie wyboru spośród szerokiej gamy piw, możesz zamówić menu degustacyjne lub poprosić o pomoc zespół ekspertów.

W tym barze, wbrew nazwie, nie obowiązuje „suche
prawo”. Można tu za to skosztować wybornego piwa.
Podaje się tu 12 rodzajów piwa z beczki i ponad 100 rodzajów piwa butelkowanego, co daje możliwość spróbowania czegoś nowego podczas każdej wizyty.

Mały bar przy ulicy Pilies należy do jedynego wileńskiego browaru „Vilniaus alus”. Sprzedawane są tutaj
tradycyjne i eksperymentalne piwa, a goście są mile
widziani w towarzystwie swoich czworonożnych przyjaciół.

Znajdujący się w budynku Carskiej Stołówki Wojskowej lokal słynie z sycącego jedzenia, prostoty, wysokiej jakości i bogatego wyboru piw z różnych zakątków
świata.

