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ZA KAŻDYM NASZYM PIWEM STOI 

HISTORIA I PASJA - DZIEL JĄ Z NAMI! 

Browar Tarnobrzeg Sp. z o.o. Sp.k. 

NIP: 8672243687 

REGON: 368054404 

KRS: 0000691621 

 

ul. Stanisława Jachowicza 12, 39-400 Tarnobrzeg 

+48 536 487 921 
biuro@browartarnobrzeg.pl  

www.browartarnobrze.pl 
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O BROWARZE TARNOBRZEG 

Browar Tarnobrzeg to powstały w 2017 roku browar 

rzemieślniczy, założony przez 3 pasjonatów i praktyków – 

Michała Wójcika, Rafała Ruszkiewicza i Kamila Burdzy. 

Jest to pierwszy w Polsce browar Kraftowy odbudowany  

w pomieszczeniach starego browaru tarnobrzeskiego, 

funkcjonującego przez 120 lat, aż do zamknięcia w 1979 

roku. Pasja i zaangażowanie założycieli przyczyniło się do 

odtworzenia produkcji piwa w nowej, odświeżonej formie  

w myśl filozofii tworzenia piwa naturalnymi metodami  

z najlepszych składników. 

NASZA MISJA 

Budowanie świadomości w kierunku powracania do piw 

wysokiej jakości warzonych tradycyjnymi metodami.  

NASZ PROCES 

Produkujemy piwo zgodnie  

z tradycją piwowarską – sumiennie  

i pieczołowicie, tak aby wszystkie 

procesy  zachodziły zgodnie z ich 

naturalnym tempem. 

Używamy najlepszych surowców 

oraz wyśmienitych chmieli z każdego 

zakątka świata. Sami propagujemy 

drożdże. Robimy to, by pokazać  

Wam różnorodność jaką daje świat 

piw. 

 

NASZA HISTORIA 

NASZE SUKCESY 

Naszym największym sukcesem jest Wasze zadowolenie.  

Żeby temu sprostać Browar Tarnobrzeg, a przede 

wszystkim główny piwowar – Michał Wójcik i jego 

browarnicza wyobraźnia, tworzą wspaniałe receptury. 

Spośród nich – „Awatar” – uwarzony w Browarze 

Tarnobrzeg, uznany najlepszym piwem 2019 roku  

w kategorii East Coast IPA przez międzynarodowe jury  

w czasie największego w Polsce Konkursu Piw 

Rzemieślniczych. 



 

 

 

Odkryj z nami niezwykły świat piw! 

 

 

Awatar – Kraft Roku 2019 EC IPA 
 
Styl: American IPA 
Ekstrakt: 15% wag. 
Alkohol: 6% obj. 
Goryczka: 4/6 
 
Opis: Piwo górnej fermentacji, doprawione amerykańskimi 
odmianami chmielu. Aromat cytrusowy, wyraźna goryczka. 
Amerykańska odpowiedź na angielskie IPA. 
Najlepsze piwo w Polsce w 2019 roku w kategorii East Coast IPA 
(Konkurs Piw Rzemieślniczych). 
 
Receptura: Michał Wójcik (Browar Tarnobrzeg). 
Składniki: woda, słód jęczmienny (pale ale, karmelowy), chmiel 
(USA), drożdże SafAle™ US-05. 

 
 

 

Superstar 
 
Styl: West Coast IPA 
Ekstrakt: 15% wag. 
Alkohol: 6% obj. 
Goryczka: 6/6 
 
Opis: Piwo jasne, górnej fermentacji w stylu West Coast India 
Pale Ale pochodzącym z zachodniego wybrzeża Stanów 
Zjednoczonych Ameryki. Charakteryzujące się wytrawnością, 
mocnym nachmielniem i bardzo wysoką goryczką. 
 
Receptura: Michał Wójcik (Browar Tarnobrzeg). 
Składniki: woda, słód jęczmienny (pilzneński), chmiel (USA), 
cukier, drożdże SafAle™ US-05. 

 
 

  

PORTFOLIO 



 

Orientar 
 
Styl: Oriental Wheat IPA 
Ekstrakt: 15% wag. 
Alkohol: 6% obj. 
Goryczka: 3/6 
 
Opis: Piwo jasne, górnej fermentacji w stylu Wheat India Pale Ale 
z dodatkiem liści limonki kaffir, trawy cytrynowej i aframonu (pieprz 
madagaskarski). Szczególną uwagę zwraca gładkość uzyskana 
dzięki wykorzystaniu płatków pszenicznych i owsianych. 
 
Receptura: Michał Wójcik (Browar Tarnobrzeg). 
 
Składniki: woda, słód jęczmienny (pale ale), płatki pszeniczne, 
płatki owsiane, chmiel (USA), trawa cytrynowa, liście kaffir, 
drożdże WLP066 London Fog, aframon. 

 
 

 
 

Nektar 
 
 
Styl: DDH New England IPA 
Ekstrakt: 15% wag. 
Alkohol: 6% obj. 
Goryczka: 2/6 
 
Opis: Piwo górnej fermentacji w stylu DDH New England IPA, 
wywodzącym się z regionu Nowa Anglia w Stanach 
Zjednoczonych. Wyjątkowo gładkie, soczyste i mętne,  
z umiarkowaną goryczką. Dzięki podwójnemu chmieleniu na 
zimno amerykańskimi odmianami chmielu (DDH – Double Dry 
Hopped) piwo to charakteryzuje jeszcze głębszy, wyraźniej 
wyczuwalny aromat owoców tropikalnych oraz cytrusów. 

Receptura: Michał Wójcik (Browar Tarnobrzeg). 
Składniki: woda, słód jęczmienny (pale ale), słód pszeniczny, 
płatki owsiane, chmiel (USA), drożdże WLP066 London Fog. 

 

 

 
 

 

Santarosa 
 
Styl: Doppel Weizen Mit Rose 
Ekstrakt: 16 % wag. 
Alkohol: 7 % obj. 
Goryczka: 0,5/6 
 
Opis: Pszeniczne piwo rzemieślnicze, o ekstrakcie wyższym od 
klasycznego. Wzbogacone płatkami róży. Charakteryzuje się 
gładkością, delikatnością oraz aromatami banana, goździków  
i róży. Piwo oryginalne, jak żadne inne, jedyne w swoim rodzaju. 
 
Receptura: Michał Wójcik (Browar Tarnobrzeg). 
Składniki: woda, słód jęczmienny (pilzneński), słód pszeniczny, 
cukier, płatki róży, chmiel (PL), drożdże FM41 Gwoździe  
i banany. 

 

 
  



 

Stoutar 
 
Styl: Oatmeal Stout 
Ekstrakt: 16% wag. 
Alkohol: 6% obj. 
Goryczka: 2/6 
 
Opis: Ciemne piwo, górnej fermentacji w stylu Oatmeal Stout – 
stout owsiany, który swoje korzenie ma w Wielkiej Brytanii. 
Charakteryzuje się aromatami kawowymi i czekoladowymi 
pochodzącymi od palonego jęczmienia oraz gładkością i pełnią, 
których źródło stanowią płatki owsiane. 
 
Receptura: Michał Wójcik (Browar Tarnobrzeg). 
 
Składniki: woda, słód jęczmienny (pale ale, monachijski, 
karmelowy), jęczmień palony, płatki owsiane, chmiel (PL), 
drożdże SafAle™ S-04.  

 
 

Tarta Sezonowa 
 
Styl: Modern Saison 
Ekstrakt: 15 % wag. 
Alkohol: 6,5 % obj. 
Goryczka: 2,5 /6 
 
Opis: Jasne piwo górnej fermentacji w belgijskim stylu Saison, ale 
w nowoczesnej odsłonie. Uwarzone we współpracy i wg receptury 
Doroty "Dori" Chrapek. W smaku i aromacie nuty owocowo-
przyprawowe charakterystyczne dla drożdży belgijskich. 
Dodatkowo wzbogacone skórkami gorzkiej pomarańczy curacao, 
lisicami limonki kaffir oraz czarnego pieprzu. Całość na podstawie 
zasypu złożonego ze słodu jęczmiennego, pszenicznego, żytniego 
i płatków owsianych. Oto nasza tarta doskonała na każdy sezon! 
 
Receptura: Dorota Chrapek. 
Składniki: woda, słód jęczmienny, słód pszeniczny, słód żytni, 
płatki owsiane, chmiel (PL), skórka gorzkiej pomarańczy, liście 
kaffir, drożdże LalBrew® Belle Saison, pieprz czarny. 
 

 

 

 

Petarda 
 
Styl: Kentaki Smoked Porter 
Ekstrakt: 17 % wag. 
Alkohol: 7 % obj. 
Goryczka: 2 /6 
 
Opis: Ciemnobrązowe piwo górnej fermentacji w stylu Smoked 
Porter (porter wędzony). W aromacie i smaku wyraźna 
wędzononość pochodząca od słodu wędzonego dymem z drewna 
bukowego w towarzystwie charakterystycznych nut dla słodu 
czekoladowego. Uwarzone we współpracy i wg receptury 
piwowara domowego Krzysztofa „Kentakiego” Kulca. 
 
Receptura: Krzysztof Kulec. 

Składniki: woda, słód jęczmienny (wędzony bukiem, pale ale, 
karmelowy, cafe light), słód pszeniczny (czekoladowy), chmiel 
(PL), drożdże SafAle™ US-05. 

 



 

 
Startap 
 
Styl: Polish Pale Ale 
Ekstrakt: 12 % wag. 
Alkohol: 5 % obj. 
Goryczka: 2 /6 
 
Opis: Niepasteryzowane i niefiltrowane piwo rzemieślnicze górnej 
fermentacji, doprawione wyłącznie polskimi odmianami chmielu. 
Lekkie, rześkie piwo codzienne z polskim charakterem. 
 
Receptura: Michał Wójcik (Browar Tarnobrzeg). 
Składniki: woda, słód jęczmienny (pilzneński), chmiel (PL), 
drożdże SafAle™ US-05. 
 

 

  
 

Nataras 
 
Styl: American Pale Ale 
Ekstrakt: 11 % wag. 
Alkohol: 4,5 % obj. 
Goryczka: 2 /6 
 
Opis: Piwo jasne, górnej fermentacji w stylu American Pale Ale. 
Charakteryzuje się aromatami owoców cytrusowych i tropikalnych 
z nutą ziołowości pochodzącymi z użycia amerykańskich odmian 
chmielu. 
 
Receptura: Michał Wójcik (Browar Tarnobrzeg). 
Składniki: woda, słód jęczmienny (pilzneński), chmiel (USA), 
drożdże SafAle™ US-05.  
 
 

 

 
 

 

Tuatara 
 
Styl: Oceania Hazy Pale Ale 
Ekstrakt: 12% wag. 
Alkohol: 5% obj. 
Goryczka: 2/6 
 
Opis: Piwo jasne, górnej fermentacji w stylu Pale Ale. 
Charakteryzuje się mglistością i gładkością pochodzącą od 
płatków pszenicznych i owsianych oraz aromatami owoców 
tropikalnych pochodzącymi od australijskich i nowozelandzkich 
odmian chmielu. Zarówno użyty przez nas chmiel jak i TUATARA 
(lokalny nowozelandzki gad) występują wyłącznie na wyspach 
Oceanii. 
 
Receptura: Michał Wójcik (Browar Tarnobrzeg). 
Składniki: woda, słód jęczmienny (pale ale, monachijski, 
karmelowy), płatki pszeniczne, płatki owsiane, chmiel (AUS, NZ), 
drożdże WLP066 London Fog. 

  

  



 

Tarnobrzeskie Jasne Pełne  
 
Styl: Lager 
Ekstrakt: 11 % wag. 
Alkohol: 4,8 % obj. 
Goryczka: 2 /6 
 
Opis: Klasyczne jasne piwo dolnej fermentacji w stylu Lager, 
długo i cierpliwie leżakowane w niskiej temperaturze. Do produkcji 
naszego pierwszego lagera użyliśmy tylko polskich odmian 
chmielu, uprawianych na żyznych glebach Wyżyny Lubelskiej  
i dostarczonych do Tarnobrzega przez lokalnych producentów – 
firmę PolishHops. 
 
Receptura: Michał Wójcik (Browar Tarnobrzeg). 
Składniki: woda, słód jęczmienny (pilzneński), chmiel (PL), 
drożdże SafLager™ W-34/70. 

 

  
 

Tarnobrzeskie Pszeniczne 
 
Styl: Hefeweizen 
Ekstrakt: 12,5 % wag. 
Alkohol: 5,5 % obj. 
Goryczka: 0,5 /6 
 
Opis: Klasyczne jasne piwo pszeniczne w stylu bawarskim. 
Charakteryzujące się aromatem goździkowo-bananowym 
pochodzącym z fermentacji dedykowanym szczepem drożdży. 
Aby uzyskać stylową mętność i gładkość, piwo należy nalewać  
z osadem drożdżowym z dna butelki. 
 
Receptura: Michał Wójcik (Browar Tarnobrzeg). 

Składniki: woda, słód jęczmienny (pilzneński), słód pszeniczny, 
chmiel (PL), drożdże FM41 Gwoździe i banany. 

  

  

 

BO BROWAR 

TWORZĄ LUDZIE 

 

 
 



 

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 
 

Pierwszy w Polsce browar kraftowy 

odbudowany w starym browarze 

Browar Tarnobrzeg Sp. z o.o. Sp.k. 

www.browartarnobrzeg.pl 

ul. Stanisława Jachowicza 12, 39-400 Tarnobrzeg 

REGON 368054404 NIP 8672243687 KRS 0000691621 
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biuro@browartarnobrzeg
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