
Minden évnek megvan a maga
ígéretes termékkategóriája: 
az italok között a kézműves 
gondossággal készült sörök hódítanak.
Vegye ki Ön is a részét a sikerből 
a vadonatúj Maltman sörökkel!



A Maltman sörök a világ öt klasszikus, nagy, karakteres sörtípusával ismertetnek meg
bennünket Kovács László rozsnyói sörfőző mester értő gondosságával készítve.

Ismerje meg Ön is a Maltman söröket!

Maltman Sörök



A Maltman sörök a világ öt klasszikus, nagy, karakteres sörtípusával ismertetnek meg
bennünket Kovács László rozsnyói sörfőző mester értő gondosságával készítve.

Ismerje meg Ön is a Maltman söröket!

MALTMAN BOHEMIAN PILSENER
minőségi világos pilzeni típusú sör

A szikrázóan mély, arany színű Maltman 
Bohemian Pilsener a kedvelt, 1842 óta főzött 
pilzeni típusú sör receptje szerint készül. 
Kellemesen malátás, mégis jellegzetesen 
keserű ízét a gondosan kiválasztott háromféle 
malátának (Pilzeni, Müncheni és Karamell), 
valamint a cseh Premiant és Saaz komlóknak 
köszönheti. Illatában a domináns kenyeres 
jegyek mellett maláta és üde, virágos komlóillat 
is felfedezhető. Harmonikus illatvilága, intenzív 
keserűsége és ropogós teste egyértelműen az 
izgalmas pilzeni típusú sörök közé emeli.

Összetevők: 
víz, árpamaláta, komló, élesztő
0,33L
ALC. 5% (V/V)
B° 12
Ajánlott fogyasztási hőmérséklet: 7 C°

MALTMAN DARK LAGER
minőségi barna lager típusú sör

A sötétbarna, majdnem fekete színű Maltman 
Dark Lager a kedvelt barna lager típusú sörök
receptje szerint készül. Selymesen édes, 
malátás ízvilága, amelyet a négyféle, gondosan
kiválasztott malátának (Pilzeni, Müncheni, 
Karamell és Festo) köszönhet, gyöngéd 
összhangban áll a Premiant és Saaz 
komlók mellett az amerikai Chinook komló 
visszafogottan keserű utóízével. Ízében 
tejeskávés, illatában a pörkölt maláta lágy 
jegyeit hordozza. Békés, nyugalmat árasztó 
karaktere miatt akár desszertként is remekül 
szolgál.

Összetevők: 
víz, árpamaláta, komló, élesztő
0,33L
ALC. 5% (V/V)
B° 12
Ajánlott fogyasztási hőmérséklet: 10 C°

MALTMAN AMERICAN WHEAT ALE
minőségi világos amerikai ale típusú búzasör

A világos, citromsárga színű, szűretlen Maltman 
American Wheat Ale új színt hoz a búzasörök 
palettájába. Ízvilágában a domináns kenyeres-
gabonás jegyek találkoznak a búzamaláta és 
az árpamaláták háttérben maradó ízével, amit 
különleges, borsos-fűszeres utóíz és a komló 
decens keserűsége kísér. Illatában citrusos, 
összhatásában száraz, izgalmas, kellemes 
és frissítő hatású sör, tele illatos amerikai 
Magnum, Cascade és Citra komlóval.

Összetevők: 
víz, búzamaláta, árpamaláta, komló, élesztő
0,33L
ALC. 5,5% (V/V)
B° 12
Ajánlott fogyasztási hőmérséklet: 8 C°

MALTMAN HEFE WEISSBIER
minőségi világos bajor típusú búzasör

A sötétsárga, szalmaszínű, szűretlen Maltman 
Hefe Weissbier a kedvelt bajor típusú világos
búzasörök receptje szerint készül búza- és 
árpamaláta, kétféle német komló (Magnum,
Spalter Select) és francia élesztő 
felhasználásával a német tisztasági törvény 
előírása szerint. Kellemes, frissítő karakterében 
dominál a trópusi gyümölcsök, a narancs és a
banán intenzív, egyszerre édes és savanykás 
ízvilága a háttérben szerény komlós 
keserűséggel. A trópusi gyümölcsök ínycsiklandó 
jegyeit hordozó illata, domináns keserűségtől 
mentes kellemes, frissítő jellegű sörré teszi.

Összetevők: 
víz, búzamaláta, árpamaláta, komló, élesztő
0,33L
ALC. 4,7% (V/V)
B° 12
Ajánlott fogyasztási hőmérséklet: 7 C°

MALTMAN AMERICAN SINGLE HOP IPA
minőségi világos amerikai single hop ipa 
típusú sör

Karakteresen keserű, mégis üdítően friss: ez 
az India Pale Ale típusú sörök legújabb kori 
népszerűségének titka a tengerentúlon. A 
rézszínű, szűretlen Maltman American Single 
Hop IPA minden ízében amerikai, köszönhetően 
a többféle felhasznált maláta mellett a Citra 
komlónak és a US 085 élesztőnek. Az igazán 
frissítő, illatában kellemesen citrusos sör 
harmonikusan keserű, mégis gyümölcsös-
citrusos ízjegyei tökéletesen összesimulnak a 
maláták karamellás édességével.

Összetevők: 
víz, árpamaláta, komló, élesztő
0,33L
ALC. 4,8% (V/V)
B° 11
Ajánlott fogyasztási hőmérséklet: 10 C°

Maltman Sörök



FORGALMAZÓ:
Ital Magyarország Kft.

1055 Budapest, Balassi Bálint utca 21-23. I. em. 3.
www.italmagyarorszag.hu

RENDELÉSFELVÉTEL:
telefon: +36 20 203-9729

e-mail: rendeles@italmagyarorszag.hu
www.maltman.hu

Szavatossági idő: a gyártástól számított 180 nap.

TERMÉKTÁMOGATÁS
RETAIL HORECA

honlap (www.maltman.hu)

közösségi média / Facebook-oldal (facebook.com/maltman)

sales folder

matrica

akciós gyűjtődoboz (5 sör + 1 pohár) pohár

asztali kínáló

söralátét

póló

teríték

MALTMAN SÖR

termék neve leírás űrméret
/palack EAN palack

/gyűjtő
palack
/raklap alkohol KN kód

BOHEMIAN 
PILSENER

minőségi világos 
pilzeni típusú sör 0,33 L 8-586018-110181 8 960 5% (v/v) 22030001

DARK LAGER minőségi barna 
lager típusú sör 0,33 L 8-586018-110204 8 960 5% (v/v) 22030001

HEFE WEISSBIER
minőségi világos 

bajor típusú 
búzasör

0,33 L 8-586018-110228 8 960 4,7% (v/v) 22030001

AMERICAN 
WHEAT ALE

minőségi világos 
amerikai ale típusú 

búzasör
0,33 L 8-586018-110266 8 960 5,5% (v/v) 22030001

AMERICAN 
SINGLE HOP IPA

minőségi világos 
amerikai single

hop ipa típusú sör
0,33 L 8-586018-110242 8 960 4,8% (v/v) 22030001


