
Smaki 
tradycji 

Zachęcamy do 
skosztowania piw 

regionalnych z Grybowa 
oraz win z lokalnej 

winnicy Chodorowa.

- dobre bo 
regionalne!

Winnica Chodorowa 
to miejsce niezwykłe
Położona w  sercu Ziemi Sądeckiej, pośród wzniesień 
Pogórza Rożnowskiego, na Szlaku Architektury 
Drewnianej. Winnica powraca do staropolskiej tradycji 
winiarskiej, tworząc wina najwyższej jakości i wyjątkowej 
świeżości.

Winnica Chodorowa położona jest na wysokości 300 – 
370 m n.p.m. na południowym stoku o nachyleniu około 
17%. Dzięki temu winorośle mają dostęp do promieni 
słonecznych maksymalnie długo. Obecna powierzchnia 
winnicy to około 1,4 ha, na której rośnie 6000 krzewów 
winorośli. Docelowo winnica będzie zajmować obszar  
3,5 ha, na którym chcemy uprawiać 15.000 krzewów.

Dzięki pasji do wina i dbaniu o każdy szczegół podczas 
jego produkcji, klientom gwarantują, że w każdej butelce 
odnajdą wino najwyższej jakości. Starają się zgłębiać 
wiedzę o uprawie winorośli i produkcji wina na studiach 
enologicznych organizowanych przez Uniwersytet 
Jagielloński w Krakowie i różnych kursach prowadzonych 
przez stowarzyszenia winiarskie.

Browar rzemieślniczy 
Pilsweizer z Grybowa
Pierwsza wzmianka o  Browarze w  Siołkowej pochodzi 
z roku 1804, jednak nie wiadomo, kim był jego założyciel. 
Bardziej sprecyzowane materiały to dane dotyczące 
I  połowy XIX wieku, około roku 1830. Wówczas rząd 
austriacki sprzedał miasto Grybów wraz z  szesnastoma 
wsiami należącymi do starostwa w  Grybowie baronowi 
pochodzenia austriackiego, Ferdynandowi Hoschowi. 
W majątku barona Hoscha znajdowało się siedem małych 
browarów. Największym z  tych browarów był browar 
w Siołkowej.

W  roku 2005 Browar Grybów nabyli ojciec Ivan i  syn 
Andrej Chovanec. To wydarzenie określane jest mianem 
nowej ery dla Browaru z Grybowa. Zainwestowane środki 
przeznaczyli na nową technologię oraz rozwój Browaru. 
Od 2007 rozpoczyna się sprzedaż piwa pod nową marką 
Pilsweiser.W  roku 2009 została założona nowa firma 
Pilsweiser Spółka Akcyjna, która od tej pory produkuje 
i  sprzedaje szlachetny złoty trunek, jako ostatni browar 
regionalny na Małopolsce i Podkarpaciu.



Regionalne piwa rzemieślnicze na bazie 
krystalicznej czystej wody z lokalnego 
źródła oraz tradycyjnej receptury 
i technologii warzenia.

Wśród nich nasze HYRNE

PIWA*
• Hyrne
• Aloesowe
• Strong
• Trzcinowe
• Czecho-słowackie

• Miód-Malina
• Krynickie
• APL
• Porter
• Bock

WINA CZERWONE*
• Rondo Rose
• Regent
• Rondo 

WINA MUSUJĄCE 
I BIAŁE*
• Chodorowa z sadu
• Wino musujące
• Hibernal
• Johanniter
• Solaris
• Polska JutrzenkaZapraszamy

do restauracji Kiepura  
i Lobby Baru

Zapraszamy
do restauracji Kiepura  

i Lobby Baru

WINAPIWA

Corocznie nagradzane na polskich 
i międzynarodowych konkursach.

Rzemieślnicze Najwyższej 
 jakości

*Oferta piw 
uzależniona od 
aktualnej dostępności 
w browarze.

*Oferta win uzależniona od aktualnej 
dostępności w winnicy.


