
Catàleg de cerveses



Tot va sorgir de la inquietud emprenedora d’un dels socis, propietari d’un bar, que va observar 
la quantitat de barrils de cervesa que es venien i el poc benefici que n’obtenia.  A més, va coin-
cidir amb el moment d’auge de les cerveses artesanals catalanes. Ells van pensar que havien de 
fer alguna cosa diferent, que en aquest cas va ser elaborar una cervesa convencional tipus lager 
i de barril, cosa que no feia ningú. Això sumat a la constància i la metodologia va fer possible el 
naixement Pilster.

Amb una lager i una marca consolidada, sorgia el repte d’assolir nous obejctius. D’aquesta 
forma Pilster decideix crear una nova línia artesana apostant per les Craft Beer. Després de 
diverses proves i assajos Pilster crea la Eilster, la primera de la gama. Poc després apareixeria la 
Irishter i la Porter.

Ara per ara, Pilster comerzialitza quatre cerveses en ampolla, diferents estils i sabors.

Què és 
Pilster?

Esperem que us agradin i, si us agraden,
no conduïu!“

“

Enric i Abel

Qui és 
Pilster?

Pilster com a marca es va fundar a l’any 2010 a Manlleu 
(Osona), però ja feia uns 4 anys que els dos socis anaven 
fent proves per aconseguir una cervesa especial i artesa-
na.



la lager
feta per 
artesans

AROMA

aspecte

sabor

carbonatació

amargor

alcohol

color

seca i fresca, nítida. sense aromes afruitades

color daurat suau, brillant i clara. 
amb una espuma blanca i persistent

ric i complex, compost de malta en equilibri amb 
el llúpol txec saaz

mitjana alta

10 - 15 ibu

5,4% vol.

3 - 5 ebc

una 
“yankee
very cool” 

AROMA

aspecte

sabor

carbonatació

amargor

alcohol

color

refrescant. Amb una aroma intensa de llúpol.

color groc a daurat. amb espuma blanca 
substancial però persistent.

intens, lleugerament amarg. predomini dels 
llúpols americans citra, cascade i sunnit.

mitjana alta

28 - 32  ibu

5,4%

8 - 13  ebc



AROMA

aspecte

sabor

carbonatació

amargor

alcohol

color

seca, solemne. amb aromes de fusta.

color vermellós. degut a les 
maltes utilitzades en la maceració.

gust moderat a caramel. compost de maltes 
angleses amb un lleuger toc a llúpol torrat.

mitjana alta

 ibu 19 - 24

6,5%

ebc 20 - 25

AROMA

aspecte

sabor

carbonatació

amargor

alcohol

color

intensa i seca, equilibrada.

color xocolata 99% cacau. amb una capa 
d’espuma cremosa i constant.

potent i intens. Sec en boca amb un lleuger toc 
de cafè al final, propi de la malta torrada

mitjana

ibu 25 - 30

6,2%

ebc 51 - 56

una negra 
britànica
feta aquí

a irlanda
també 
hi ha boira



Cerveses Manlleu
C/ Russinyol, 48 08560 Manlleu (Barcelona)

Tel. 610 697 671 info. cervesesmanlleu@gmail.com
www.pilster.cat

@pilster / #pilster


