RUTA DE LA CERVESA
ARTESANA DE LLEIDA
A les Terres de Ponent en els darrers

Horaris

anys han aparegut diverses micro-

Dissabte, de 12 a 14 hores

cerveseries, totes elles amb caràcter

Fora d’aquest horari, cal concertar visita.

i personalitat pròpia. Amb la Ruta
de la Cervesa volem obrir les portes

Què us oferim?

d’aquestes petites fàbriques de cervesa

Visita guiada a l’obrador i tast gratuïts.

a tothom que estigui interessat en

A més a més, si completeu la visita als

aquest món tan apassionant de la

quatre obradors, obtindreu l’obsequi

cervesa artesana. Us animem que

de la ruta.

DESCOBREIX EL SABOR
DE LA NOSTRA TERRA

descobriu amb nosaltres què i qui hi ha
darrere d’aquesta beguda de què tants
cops hem gaudit.
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Gent, territori, cultura i economia

Dirigida per dos enginyers agrònoms,

Som una petita microcerveseria ubica-

Som tres amics que elaborem cerveses

social. A Casa Dalmases agafem tots

a Cerveses Ponent treballem tant

da a Menàrguens. La nostra passió i,

artesanes per crear un tipus de pro-

aquests ingredients i els combinem

per la qualitat del producte com pel

per tant, la nostra raó de ser és elaborar

ducte de proximitat, sostenible i de

amb la cura del bon artesà, coneixedor

medi que l’envolta. Des de les nostres

cerveses per fer-vos gaudir d’un ampli

qualitat. Intentem aproximar l’origen

del que té entre mans, per obtenir una

instal·lacions de disseny i fabricació

ventall de sabors i aromes que aporta

dels ingredients, i utilitzem plantes

cervesa d’alta qualitat. En aquesta casa

pròpia, elaborem cervesa artesana

la cervesa natural i artesana feta amb el

de l’entorn, com el saüc. Treballem de

palau del segle XVIII descobrirem com

sense filtrar ni pasteuritzar, per la qual

nostre esforç. Ajudem així al desenvo-

forma cooperativa i amb valors socials,

s’elabora aquesta cervesa i d’on surt el

cosa conserven les característiques

lupament socioeconòmic des d’una

tant cap al territori com per les mane-

drac que protagonitza l’etiqueta.

organolèptiques que les fan úniques.

perspectiva local i sostenible.

res de gestionar el projecte.

