Η
ΠΡΏΤΗ
ΧΑΝΙΏΤΙΚΗ
ΜΠΎΡΑ!

Η πρώτη
Χανιώτικη
μπύρα!

ΜΙΑ
ΓΝΉΣΙΑ
ΧΑΝΙΏΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ
Η Κρητική Ζυθοποιία
είναι μία αμιγώς τοπική
επιχείρηση. Στο εργο
στάσιό μας, στο Ζουνά
κι του Δήμου Πλατανιά
Χανίων, παράγεται η
φρέσκια, αφιλτράριστη
μπύρα Χάρμα.
Οι υπερσύγχρονες
εγκαταστάσεις κατα
λαμβάνουν 2000 τ.μ.
μέσα σε μία κατάφυτη
έκταση με ελιές και
πορτοκαλιές ενώ, απέ
χει μόλις 25χλμ από το
κέντρο της πόλης των
Χανίων. Το όραμα του
ιδρυτή, η τεχνογνωσία,
ο άρτιος εξοπλισμός
και το μεράκι των ντό
πιων ζυθοποιών, δημι
ούργησαν το μοναδικό,
για τον τόπο προϊόν,
της πρώτης φρέσκιας
Χανιώτικης μπύρας

ΕΊΜΑΣΤΕ
ΠΕΡΉΦΑΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ
ΤΌΠΟ
ΜΑΣ

Στόχος μας είναι, η
παραγωγή και διανομή
εξαιρετικής, χειροποί
ητης μπύρας η οποία
αναδεικνύει την Κρήτη,
τις παραδόσεις και τις
διαχρονικές της αξίες,
μέσα από κάθε ποτήρι.
Η Χάρμα, η πρώτη
Χανιώτικη μπύρα, ένα
αυθεντικό Κρητικό
προϊόν, πρεσβεύει τις
κυριότερες αξίες των
Κρητικών, όπως η πε
ρηφάνια, η αυτάρκεια,
η φιλοξενία, η χαρά

της ζωής καθώς και
η απόλαυση της κάθε
στιγμής.
Η φιλοσοφία μας είναι
να είμαστε χρήσιμοι
στον τόπο μας, με σε
βασμό απέναντι στον
άνθρωπο και το περι
βάλλον. Στην πράξη,
αυτό αντανακλάται από
τον τρόπο που λειτουρ
γούμε, επενδύουμε και
αξιοποιούμε τους φυσι
κούς πόρους αλλά και
το ανθρώπινο δυναμικό
της περιοχής μας.

Χρησιμοποιώντας τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, εξαιρετικές,
κυρίως ελληνικές, πρώτες ύλες και με μεράκι, φροντίδα και
σεβασμό στον τόπο και τους ανθρώπους, παράγουμε αγνές,
φυσικές και απολαυστικές μπύρες, φέρνοντας την Κρήτη στο
ποτήρι σας !

Χρησιμοποιούμε Ελληνικά Κριθάρια

ΜΠΎΡΑ ΧΆΡΜΑ
ΜΙΑ ΧΑΝΙΏΤΙΣΣΑ...
ΝΑ ΤΗΝ ΠΙΕΙΣ ΣΤΟ
ΠΟΤΉΡΙ
Η μπύρα Χάρμα είναι
ξεχωριστή γιατί είναι
Φρέσκια και Αφιλτρά
ριστη.
Φρέσκια σημαίνει 100%
αγνή και φυσική, χωρίς
πρόσθετα, ούτε συντη
ρητικά και διατηρείται
στο ψυγείο για μικρό
χρονικό διάστημα.
Αφιλτράριστη, γι’ αυτό
και ελαφρά θολή,
για να διατηρεί όλη
τη γεύση αλλά και τη
θρεπτική αξία από τις
εξαιρετικής ποιότητας
πρώτες ύλες που χρησι
μοποιούμε.
Η μπύρα Χάρμα παρά
γεται σε τρεις βασικούς
τύπους, ⟶ Ξανθιά
(Blond lager), Μαύρη
(Dunkel) και Pale Ale.
Κατά περιόδους όμως,
καθότι απολαμβάνουμε
να πειραματιζόμαστε
με νέες ιδέες, παρά
γονται διαφορετικές
ποικιλίες μπύρας σε
περιορισμένη ποσότη
τα, ⟶ οι Χάρμα Special
Brews.

ΞΑΝΘΙΆ (BLOND LAGER).

Με τις δυο βασικές βύνες από την Ελλάδα και
δυο special βύνες από το Βέλγιο, αυτή η φρέσκια,
απαστερίωτη και αφιλτράριστη μπύρα, χαρίζει
πλούσια γεύση και ισορροπεί τέλεια γεύσεις και
αρώματα βύνης και λυκίσκου. Ευκολόπιοτη, απαλή
και δροσιστική μέχρι την τελευταία γουλιά.

MΑΎΡΗ DUNKEL.

Η μαύρη μας μπύρα παρασκευάζεται στα πρότυ
πα των Munich dark lager, γνωστή ως dunkel, το
παραδοσιακό στυλ μπύρας των Βαυαρέζικων χω
ριών. Μία μπύρα με πλούσια γεύση από καβουρ
ντισμένες και καραμελωμένες βύνες, αναδύει νό
τες καραμέλας, σοκολάτας και καφέ. Ο λυκίσκος
προσδίδει μέτρια πικράδα που ισορροπεί άψογα
τη γλυκιά γεύση της βύνης.

PALE ALE.

Μία έκρηξη γεύσης και αρωμάτων αναβλύζει σε
κάθε γουλιά. Μία πανδαισία πικάντικων γεύσε
ων και αρωμάτων από εσπεριδοειδή και τροπικά
φρούτα συνοδεύεται από μια ευχάριστη πικράδα
που αναζωογονεί τον ουρανίσκο.

SPECIAL BREWS.

Kατά τη διάρκεια του έτους παράγεται ποικιλία
από διαφορετικά είδη μπύρας σε περιορισμέ
νη ποσότητα, οι Χάρμα Special Brews, για το
2017 είναι προγραμματισμένη η παραγωγή Wit
bier, Pilsner, Strong Ale, IPA, British Real Ale και
Australian Lager.
⟶ Οι μπύρες μας διατίθενται στην αγορά σε 20λιτρα βαρέλια μόνο, τα οποία
μεταφέρονται και αποθηκεύονται στο ψυγείο.

ΖΉΣΕ
ΤΗΝ
ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΤΗΣ
ΖΥΘΟΠΟΊΗΣΗΣ ΑΠΌ
ΚΟΝΤΆ!

Το ζυθοποιείο μας στο
Ζουνάκι είναι ανοιχτό
στο κοινό. Μπορείτε να
μας επισκεφθείτε και
να ξεναγηθείτε στις
εγκαταστάσεις μας, να
γνωρίσετε τη διαδικα
σία παραγωγής μπύρας
ή απλά να καθίσετε
στην υπέροχη βεράντα
μας και να απολαύσετε
τις μπύρες μας συνοδεία ενός κρητικού
μεζέ ή ενός πλήρους
γεύματος.

Η ταβέρνα μας λει
τουργεί εποχιακά, από
Απρίλιο έως Οκτώβριο
και μπορεί να φιλο
ξενήσει τις δίκες σας
ξεχωριστές εκδηλώσεις
κατόπιν συνεννόησης.
Εδώ θα βρείτε και
άλλες πειραματικές δοκιμαστικές μπύρες, οι
οποίες δεν διατίθενται
στην αγορά, καθώς και
όλες τις μπύρες μας σε
φιάλες 0,33lt.

Στην επίσημη
ιστοσελίδα μας

www.cretanbeer.gr
⟶ θα βρείτε τα
καταστήματα που
διαθέτουν την μπύρα
Χάρμα
⟶ Επίσης σας παρέ
χουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό για να
απολαύσετε τις μπύρες
μας και στις κοινωνικές
σας εκδηλώσεις (πάρτι,
γιορτές, γάμους κλπ.)

Η πρώτη Χανιώτικη μπύρα!

⟶ ΖΗΤΉΣΤΕ ΤΗΝ ΣΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ:
Ταβέρνες • Εστιατόρια
Καφέ • μπαρ

Φαράγγι Σαμαριάς

www.cretanbeer.gr

