
ZNAČKA

LIDÉ TRADICE

Restaurace Czech crown  i ty nejnáročnější . Ve svém pojetí snoubí tradici a uspokojí zákazníky
moderní vzhled. Přizpůsobí se každému prostoru. Pro své zákazníky nabízí maximální pohodlí, příjemné 

prostředí, kvalitní kuchyni, vynikající pivo a spolehlivou obsluhu.

GSM: +420 602 734 223
e-mail: info@czechcrown.eu
www.czechc rown.eu

RESTAURACE CZECH CROWN

CZECH CROWN NABÍZÍ

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ CZECH CROWN
Ať jste , která je již  a přemýšlíte nad změnou interiéru, nebo se rozhodujete restaurace v provozu
o otevření restaurace a řešíte design budoucích prostor, nebo prostě jen  příležitost ke nové  hledáte
vhodné se zárukou vrácení a zhodnocení svých peněz, neváhejte a obraťte se na nás.investici 

Samotná značka piva  název od českého města Plzeň, je v celém světě  plzeňského typu,  
kvality a dobré .zárukou chuti

Kontaktujte nás:

- Minipivovar značky CON-BEER 

  jako součást interiéru restaurace Czech Crown

- Vybavení z České republiky

- Prvky české kultury jako nedílná součást

- Předání know-how

- Záruka kvality

- Zaučení lidí

- Obchodní značka Czech crown

- Návrh řešení celé restaurace na míru

- Přizpůsobení požadavkům zákazníka 

- Marketingovou podporu

ČESKÉ PIVO  

Pivo tohoto typu, vařené v minipivovaru, je živé,  svou chutí a plné ,  bohaté vitamínů
které díky technologickému postupu při zpracování, zůstávají v pivě obsaženy i nadále.

Restaurace Czech crown je  kvality, dostupnosti a především vyšší v oblasti zárukou úrovně 

gastronomie a vařeného piva pod značkou Czech crown.
Tradice vaření piva se v České republice datuje již od r. 993, kdy jsou první historicky zaznamenané 

postupy při vaření piva. Od té doby se zlepšovaly nejen receptury a vlastnosti surovin, ale vyvíjela se i 

technologie, aby výsledným produktem mohlo být současné vynikající české pivo plzeňského typu, 

s bohatým obsahem vitamínů a lahodnou chutí. 

Restaurace součástí tradice Czech Crown je  této  a využívá českých surovin, receptur, ale i 

technologií pro samotné vaření piva.

Přímo ze srdce Evropy, z bývalého

Českos lovenska k Vám př ichází

výjimečný produkt, báječní l idé,

g a r a n t o v a n á  p r o f e s i o n a l i t a  a

jedinečný zážitek v podobě České

restaurace Czech crown. Nabízejte

pivo, které lahodilo už našim králům

a jehož jméno se stalo světové

proslulé díky oblasti, odkud pochází.

I vy můžete uvařit pivo plzeňského

typu doplněné několika unikátními

tradičními českými recepty, které

jinde ve světě nenajdete. Povzneste

s v o u  r e s t a u r a c i  n a  v y š š í 

gastronomický zážitek a nabídněte

tuto příležitost i svým zákazníkům.

Díky restauraci Czech Crown můžete

mít České poklady pod jednou střechou.



LIDÉ

Pokud Vás nabídka konceptu Czech crown 
zaujala, budeme rádi, když nás kontaktujete
pro více informací a detailů. Zároveň jsme 
připraveni Vám nabídnout různé modely 
pro pořízení obchodní značky Czech crown. 
Každý náš zákazník je individuální a tudíž 
i naše nabídky se liší podle jednotlivých přání. 

ZNAČKA

výjimečný produkt 

báječní lidé

profesionalita

jedinečný zážitek 

Česká republika leží v srdci Evropy, je to kolébka pivovarnictví, 
které zde má své kořeny a dlouholetou tradici. 
Díky své poloze má ideální podmínky pro pěstování chmele, který dodává chuť a zároveň podporuje
kvalitu českého piva.
Se spotřebou piva cca 140 l na osobu za rok, je  na světě. Česká republika na prvním místě
Na tomto čísle mají podíl i zahraniční turisté, kteří naši zemi navštěvují nejen pro její půvab, 
ale i pro jedinečnou pivní turistiku. Světově nejznámější je pivo plzeňského typu. V posledních 
letech raketově roste trend minipivovarů, kdy si každý restauratér může zajistit vlastní značku a 
nabízet svým zákazníkům originál a zároveň reagovat rychle na aktuální poptávku - sezónnost.
Ačkoli počet nově vybudovaných minipivovarů v České republice roste, majitelé si nekonkurují, ale 
naopak doplňují nabídku na trhu svým osobním přístupem a kreativitou. 

®Minipivovar značky CON-BEER  COMPACT umožňuje vařit všechny druhy piv. Nejste omezeni pouze jedním typem. Vařit lze i speciály, které 
odpovídají sezónní poptávce. Např. vánoční - kořeněné, velikonoční - zelené. Jestli se Vaše speciály stanou hitem žádaným po celý rok, záleží jen na Vás. 
Kdo nezkusí, nezjistí. 

®Základní výbavou každé restaurace Czech Crown je minipivovar CON-BEER  COMPACT s varnou 10 HL, nebo 5 HL a 4 CKT. Vhodnou velikost Vám doporučíme na
základě Vašeho současného, nebo plánovaného měsíčního prodeje piva. Objem měsíčně uvařeného piva lze zvyšovat v budoucnosti dle
Vašeho rozvoje doplněním dalších tanků při zachování stávající technologie. 
Rozmístění technologie i varnu jako pohledovou součást interiéru restaurace umístíme dle Vaší stávající dispozice, nebo doporučíme v novém architektonickém návrhu. 
Varna i minipivovar s vlastními originálními druhy piv ve Vaší restauraci se stanou důvodem proč se k Vám budou Vaši, zákazníci rádi vracet a vychutnávat si specifickou
chuť i kvalitu Vámi vařeného živého českého piva, které si budou moci vychutnat jen u Vás.

Pivo uvařené v minipivovaru se od piva z 
velkokapacitního běžného pivovaru liší především v tom, že 
je nepastarované a nefiltrované.
Toto živé pivo si díky tomu zachovává více vitamínů, minerálů
a živin, které působí blahodárně na Vaše zdraví.

Jako bonus získáváte skvělou, nezaměnitelnou chuť Vašeho 
piva a současně se stanete tvůrcem vlastních receptur,
doplňující základní druh a značku piva Czech Crown.

V konceptu Czech Crown najdete
nejen obchodní značku, ale i potenciál, 
který může mít i Vaše restaurace.

 
S naší restaurací Czech Crown máte  
zajištěno zaučení vlastního sládka, kuchaře, 
ale i obsluhy v příjemném prostředí  české 
restaurace Czech Crown.

Využije příležitosti k růstu. Získáte know-how 
j a k  v a ř i t  p i v o  a  o b l í b e n é  č e s k é 
pokrmy. 
Součástí je kvalitní technologie na 
vaření, skladování a stáčení piva. 
Můžete se spolehnout na zaučení 
všech lidí, kteří se na provozu 
restaurace podílí, protože kvalitu piva 
ovlivňuje i péče o něj.
Začíná se u jeho výroby, pokračuje 
skladováním za správných podmínek, 
vhodným způsobem čepování a servírování. 
To vše mají na starost lidé, kteří jsou rovněž 
klíčovou „ingrediencí” pro získání kvalitního 
a dobrého živého piva.
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