
U nás žádný horal hlady ani žízní nezahyne.
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Jak horalé vaří pivo

Pivovar Trautenberk je akcionářským pivovarem, který založili zdejší sousedé. Za úspěšný 

start vděčíme také dalším maloúpským boudařům a lyžařskému areálu SKIMU.

Pojí nás úcta k řemeslu, láska k přírodě a pracovitost. Proto vaříme jen takové pivo,  

které podle nás patří do hor – s plnou chutí, se správným řízem a svěží hořkostí, bez 

pasterizace a filtrování. Vodu si s Krakonošovým svolením bereme přímo z horského 

pramene. Na vše dohlížejí sládci Tomáš Ďuríček a Vojtěch Kaprálek.

Jaké pivo horalé pijí

Trautenberk 11 je spodně kvašený ležák světle zlaté barvy s jemnou 

chmelovou vůní, střední plností a delším hořkým dozníváním. Pivo 

je uvařené ze tří druhů sladů tradičním dvourmutovým způsobem, 

chmelené „na třikrát“. Trautenberk 11 se vyznačuje vyšším řízem, hus-

tou bílou pěnou a především skvělou pitelností.

Trautenberk 13 je spodně kvašený polotmavý speciál s přídavkem 

karamelových sladů, které pivu dávají jeho granátově červenou barvu. 

Karamel se objevuje také v plné chuti, kde se doplňuje s příjemnou 

hořkostí. Trautenberk 13 se vaří ze čtyř sladů a tří českých chmelů.

Trautenberk 14 – APA je svrchně kvašený speciál typu American Pale 

Ale. V chuti je nejdříve sladový, následně přechází do intenzivní, ale 

nesvíravé hořkosti s dlouhým dozníváním. Sytě zlaté pivo získává sílu 

ze tří sladů a čtyř amerických chmelů.

Během roku pro Vás budeme vařit další pivní speciály. Kromě čepovaného prodá-

váme pivo i v unikátních PET litrovkách a v dárkovém balení se čtyřmi třetinkovými 

lahvemi, které jsou nejen díky skvělému obsahu jedinečným suvenýrem! K dostání 

v našem pivovarském krámku.

Jak horalé píšou historii

Pivovar Trautenberk byl založen v roce 2015, ve výšce 1 045 metrů nad mořem  

a 5 metrů pod zemí, ve sklepení starém přes 100 let. Na stejném místě byla již v r. 1912 

otevřena Bouda císaře Františka Josefa. Po roce 1918 byl ale císař z názvu „sesazen“ 

a bouda pojmenována po svém staviteli, Josefu Tippeltovi z Mladých Buků.

Tippeltova nová Pomezní bouda s téměř 

stovkou lůžek patřila k největším a nejmo- 

dernějším v kraji – bylo tu ústřední topení 

a po válce také elektrické osvětlení. To už 

se v názvu neudržel ani stavitel – boudě 

se začalo říkat Vachatova podle místního  

správce. Nakonec se do věci vložili odbo- 

ráři a pracující lid se následujících 60 let 

jezdil rekreovat do hotelu Družba.

Teď jsme ale dali věci do pořádku 

a tradiční horalskou pohostinnost 

můžete ocenit nejen ve výčepu, 

v restauraci a pivovarském krámku,  

ale i v nově zařízeném ubytování.



Pivo

Radler

Trautenberk 11

Trautenberk 13

Trautenberk 14 – APA

4 PACK

Degustace všech piv

Radler 11 (Trautenberk 11 / Sprite)

Podorlický jablečný cider – lahvový 

84,–

94,–

110,–

180,–

50,–

32,– / 42,–

37,– / 47,–

45,– / 55,–

40,– / 50,–

49,–

24,– / 40,–

45,–

35,–

35,–

35,–

35,–

30,–

60,–

10,– / 20,–

PET 1 ℓ

PET 1 ℓ

PET 1 ℓ

0,3 / 0,5 ℓ

0,3 / 0,5 ℓ

0,3 / 0,5 ℓ

0,3 / 0,5 ℓ

0,3 ℓ

0,3 / 0,5 ℓ

0,5 ℓ

0,25 ℓ

0,2 ℓ

0,2 ℓ

0,2 ℓ

0,33 ℓ

0,25 ℓ

0,5 / 1 ℓ

Horalovi laviny nevadí.
Pokud mu nespadne pěna.

Nápojový lístek

Nealko nápoje

Točená limonáda – kofola / malinovka

Limonády ze sody (limetka / citron / zázvor)

Tonic Kinley

Coca-Cola

Sprite

Juice Rauch  (hruška / jahoda / jablko / pomeranč 

černý rybíz / multivitamín) 

Voda Rájec (neperlivá / jemně perlivá)

Red Bull

Kohoutková voda

(všechna piva a pivní produkty obsahují lepek)

Pivo, pivo a ještě jednou pivo. Však sedíte v Pivovaru Trautenberk, který postavili 

místní horalé, když dostali velkou žízeň. Kromě stálé nabídky světlé ležácké 

jedenáctky, polotmavé třináctky a svrchně kvašené čtrnáctky si během letní i zimní 

sezóny můžete navíc vychutnat vždy dva další speciály. 

Všechna naše piva jsou nepasterizovaná a nefiltrovaná, samozřejmostí je pečlivý 

výběr ingrediencí, kvalitní voda a důsledné dodržování tradičních výrobních procesů. 

Pokud se chcete dozvědět více, vydejte se na túru po pivovaru s tím nejpovolanějším 

průvodcem – jedním z našich sládků. 

Do naší nabídky jsme zařadili i Rychnovský Cider, který je vyráběn pouze z jablek, 

nikoliv z koncentrátu, není ředěn, dokyselován ani aromatizován. Jedná se o čistě 

přírodní produkt Podorlické sodovkárny s.r.o. 

Dále Vám doporučujeme lokálně pálené likéry – Kontušovku a Kmínku, nebo unikátní 

Hustopečskou Mandlovku. Máme také bohatý výběr rumů z celého světa, anebo 

nabídku míchaných alkoholických nápojů včetně oblíbeného Aperol Spritzu. 

V našem vinném lístku nenajdete mnoho druhů, přesto to je výběr toho lepšího, 

co nabízejí vyhlášené vinařské oblasti jižní Moravy. Jedná se o kvalitní lahvová vína 

a každý jejich milovník si v tomto výběru přijde na své. I všechna rozlévaná vína jsou 

přívlastková, takže budete jistě spokojeni.  

Z nealkoholických nápojů doporučujeme ochutnat naše limonády se zázvorem, 

citronem či limetou, nabízíme několik druhů ovocných džusů, a samozřejmě nechybí 

naprostá klasika – točená kofola a malinovka. Vodu z kohoutku si u nás můžete dopřát 

za opravdu symbolickou cenu, která zahrnuje pouze minimální režijní náklady (vodné, 

stočné, mytí skla a servis).

A protože jsme na horách, což takhle dát si něco na zahřátí a povzbuzení? Kromě kávy 

a čaje zkuste ochutnat lahodnou ohřátou medovinu.



Whisky 0,04 ℓ

Jack Daniels

Jameson

Lagavulin Single Malt 16yrs

60,–

60,–

60,–

45,–

45,–

45,–

45,–

45,–

45,–

45,–

60,–

60,–

75,–

60,–

60,–

99,–

99,–

75,–

70,–

160,–

50,–

60,–

90,–

65,–

65,–

60,–

40,–

50,–

50,–

65,–

50,–

Teplé nápoje

Likéry a lihoviny 0,04 ℓ

Káva Trautenberk 

Espresso/Lungo

Cappuccino

Doppio

Caffè latte

Vídeňská káva

Horká čokoláda se šlehačkou

Čaj Dilmah sáčkový dle výběru, med, citron

Čerstvý čaj zázvor v medu

Grog

Svařené víno

Ohřátá medovina

Naše káva je směs 70% Arabiky – z malých vysokohorských plantáží rovníkové Afriky a 30% Robusty – 

Kopi Royal z Indie. Oba tyto základy naší směsi jsou pěstovány malými farmáři a nabízejí milovníkům 

kávy autentickou unikátní chuť připomínající koření, sušené ovoce, skořici a kakao.

Hustopečská Mandlovka

Hustopečská mandlová Višeň

Hustopečská kávová Mandle

Kmínka

Kontušovka 

Fernet Stock/Citrus

Božkov Originál tuzemák 

Peprmint Božkov

Becherovka 

Dolská Medovina 

Jägermeister

Slivovice Žufánek 

Williams hruška Pircher

Gin Bombay Sapphire

Vodka Ruský Standard

Godet VS

Metaxa

0,2 ℓ

0,2 ℓ

0, 04 ℓ

A7

A7

A7

A7

A7

A7

A12

Rumy 0,04 ℓ

Havana Club 3 Aňos (Kuba)

Diplomático Exclusiva (Venezuela)

Don Papa (Filipíny)

Beach House (Mauricius)

Botran Reserva „15“ (Guatemala)

Pyrat XO (Anguilla)

Zacapa Centenario (Guatemala)

60,–

119,–

119,–

119,–

119,–

119,–

139,–

Míchané alkoholické nápoje 0,25 ℓ

Cuba Libre (Havana Club, Coca-Cola, limetka)

Gin Tonic (Bombay Sapphire, Kinley Tonic, citron/okurka)

Aperol Spritz (Aperol, Prosecco, soda, pomeranč)

99,–

99,–

119,–



Vinný lístek

(všechna vína a vinné produkty mohou obsahovat siřičitany)

Pikantní hovězí tatarák, česnek, topinky (100 g) 

Teplé vepřové škvarky, sádlo s jarní cibulkou ve skle, 

nakládaná zelenina, pečivo (160 g) 

Pikantní marinovaný vepřový bok s feferonkovou hořčicí, 

nakládaná zelenina, pečivo (150 g)

Grilovaný hermelín na salátu, brusinkové chutney, 

bageta (100 g) 

Sýrová klobása s hořčicí, křenem a feferonkami, pečivo (120 g)

Smažené cibulové kroužky v pivním těstíčku 

se sweet chilli dipem (200 g)

1, 3, 7, 10, 12

1, 3, 7, 10

1, 3, 7, 10

1, 3, 7, 10, 11

1, 3, 7, 10

1, 3, 7

179,– 

149,– 

149,– 

139,– 

109,–

99,–

 

Jídelní lístek
K pivu alergeny

Krkonošská bramboračka 

Vítěz soutěže Maloúpská vařečka (400 ml)

Silná česnečka s uzeným masem, bramborami, praženými vejci

a zrajícím sýrem, chlebové krutony (400 ml)

1, 9

1, 3, 7

89,– 

89,– 

Polévky

Rozlévaná vína 0,1 ℓ

Sauvignon, bílé
Kolekce Pelvins, moravské zemské víno, suché. Svěží víno s tóny černého bezu, hluchavky a středním zakončením.

Cabernet moravia, červené
Kolekce Pelvins, moravské zemské víno, suché. Víno s příjemným projevem černého a červeného rybízu  

spolu s vyváženým taninovým komplexem.

Giovanni Prosecco D.O.C. Treviso
Intenzivní a jemná vůně, příjemná harmonická chuť s jemně kořenitou dochutí v závěru.  

Vynikající jako aperitiv, vhodný jako doplněk k předkrmům a lehkému osvěžení.

30,– 

30,– 
 

39,– 

Bílá vína 0,75 ℓ

Rulandské šedé, polosuché
Kolekce Carpe diem, Moravské zemské víno, polosuché. Tropické citrusy, svěžest, mineralita a všude přítomná harmonie.

Pálava, polosladké
Kolekce Pelvins, výběr z hroznů. Intenzivní aroma popela, grepů a černého rybízu plynule přechází  

do šťavnaté dochuti tohoto výrazného vína.

Ryzlink vlašský sur-lie, suché
Vinařství Hrabal, pozdní sběr, suché. Plné víno s chutí i vůní přezrálé bílé a žluté dužiny, kterou doplňují stopy kořenitosti 

a minerality.Osmi měsíčním ležením na jemných kvasnicích a následně na láhvi získalo víno harmonii a nasládlé zakončení. 

239,– 

309,– 
 

339,– 

Červená vína 0,75 ℓ

Svatovavřinecké, suché 
Kolekce Pelvins, pozdní sběr. Chutě a vůně typické pro odrůdu Svatovavřinecké. Švestková povidla, přezrálé červené 

ovoce s příjemnou taninovou strukturou. Přesto si víno uchovává svěžest.

Frankovka Barrique, suché
Vinařství Hrabal, pozdní sběr. Plné víno syté červené barvy. Ve vůni i chuti jsou výrazné tóny přezrálých třešní a višní, 

které jsou doplněny čokoládou a kořením. Víno zrálo 12 měsíců v dubových sudech typu barrique. 

Zweigeltrebe Barrique, suché
Vinařství Hrabal, Velké Bílovice, Bronzová medaile Král vín 2017. Tóny přezrálého červeného rybízu a třešní jsou 

doplněny černou čokoládou a nasládlým kořením

279,– 
 

329,– 
 

369,– 

Šumivá vína 0,75 ℓ

Bohemia Sekt Brut / Demi sec

Giovanni Prosecco D.O.C. Treviso
Intenzivní a jemná vůně, příjemná harmonická chuť s jemně kořenitou dochutí v závěru. Vynikající jako aperitiv,  

vhodný jako doplněk k předkrmům a lehkému osvěžení.

250,–

289,– 



Pivovarský guláš „Trautenberk“ s paprikou, křenem a cibulí, 

chléb (200 g) 

Hovězí svíčková na smetaně, naše houskové knedlíky, 

brusinková remuláda, smetana (200 g) 

Hovězí líčka na zelenině s červeným vínem (přes noc tažená),

pastinákové pyré, jarní cibulka (200 g)  

Vepřový steak z plemene Duroc, gratinované brambory 

s brokolicí, smetanová omáčka se zeleným pepřem, 

malý míchaný salát (250 g)

Marinované pečené vepřové koleno s jablečným křenem, 

salát z kysaného zelí, feferonky, hořčice, chléb (970 g)

Zvěřinový burger v sezamové bulce, zapečený sýrem Monterey 

Jack, brusinkové chutney, kořeněné brambory (180 g)

Halušky s uzeným masem, zelím a vídeňskou cibulkou (250 g)

Smažený kuřecí řízek s bramborovou kaší, kyselou okurkou, 

citronem a malým míchaným salátem (200 g) 

Smažený sýr s hranolky, tatarskou omáčkou 

a malým míchaným salátem (120 g)

1, 3, 7, 9

 

1, 3, 7, 9, 10, 12

1, 7, 9, 12

1, 3, 7, 10, 12

1, 3, 7, 10, 12

1, 3, 7, 11, 12

1, 3, 7, 12

1, 3, 7, 10, 12

1, 3, 7, 10, 12

189,– 

239,– 

279,– 

269,– 

299,– 

269,– 

189,– 

195,– 

189,– 

Pokrmy podávané jako hlavní chod alergeny

Ragú z černé čočky Beluga, kořenové zeleniny, paprik a cuket, 

kozí sýr (350 g) 

Kuřecí stripsy na míchaném salátu s bylinkovým dipem (350 g)

Míchaný salát se schwarzwaldskou šunkou, 

sušenými švestkami a sýrem Gran Moravia (350 g) 

Přílohový sezónní salát se zálivkou (150 g) 

7, 9, 11, 12

1, 3, 7 

7, 10, 12

10, 12

189,– 

189,– 

219,– 

75,– 

Saláty

Přírodní kuřecí plátek z grilu s hranolky, zelenina (100 g)

Hovězí svíčková na smetaně, naše houskové knedlíky, 

brusinková remuláda, smetana (100 g) 

Borůvkový knedlík s máslem a cukrem (100 g) 

Dětská jídla

1

1, 3, 7, 9, 10, 12

1, 3, 7

129,– 

169,– 

119,– 

Teplé švestky ovoněné skořicí, badyánem, hřebíčkem 

s červeným vínem, vanilková zmrzlina se strouhaným  

perníkem (150 g) 

Čokoládový fondán s omáčkou z lesního ovoce (1 ks)

Zmrzlina (dle nabídky) se šlehačkou – 2 kopečky (120 ml) 

vanilka/jahoda/čokoláda  

Dezerty

(poloviční porce účtujeme za 70 % z uvedených cen)

1, 3, 7, 12

1, 3, 7, 12

7

149,– 

99,– 

49,– 



Seznam alergenů

1. Obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich  

hybridní odrůdy a výrobky z nich 2. Korýši a výrobky nich 3. Vejce a výrobky z nich 4. Ryby a výrobky 

z nich 5. Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich 6. Sójové boby a výrobky z nich  

7. Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy) 8. Skořápkové plody, konkrétně: mandle (Amygdalus 

communis L.), lískové ořechy (Corylus avellana), vlašské ořechy (Juglans regia), kešu ořechy 

(Anacardium occidentale), pekanové ořechy (Carya illinoinensis / Wangenh. / K. Koch), para ořechy 

(Bertholletia excelsa), pistácie (Pistacia vera), makadamie (Macadamia ternifolia) a výrobky z nich, 

kromě ořechů použitých k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu zemědělského původu  

9. Celer a výrobky z něj 10. Hořčice a výrobky z ní 11. Sezamová semena a výrobky z nich  

12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno jako celkový 

SO2, které se propočítají pro výrobky určené k přímé spotřebě nebo ke spotřebě po rekonstituování 

podle pokynů výrobce 13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj 14. Měkkýši a výrobky z nich

Horal miluje zákaz vycházení.
Hlavně z pivovaru.

Bacha, strnad!

Ve druhé polovině 19. století se prý každý druhý horal v Malé Úpě živil pašováním. 

Do Německa přes Soví sedlo nosili hlavně máslo a sýry, textil nebo železné zboží, 

zpět se vraceli se solí, s cukerínem, kořalkou, tabákem a petrolejem. Mezi lidmi byli 

oblíbení, protože za nocleh nebo ukrytí před „strnady“ (tak se říkalo členům finanční 

stráže) štědře platili a ještě patřili k výborným vypravěčům. Legendy o jejich 

hrdinských činech po chalupách kolují dodnes.




