
Pilsner
Aranyszínű, a telt maláta 
ízre épülő sör, jellegzetes 
Styrian Golding aromával 
és illattal, száraz, erősen 
komlós utóízzel. Fogyasz-
tását a cseh sörök kedve-
lőinek ajánljuk 5°C-on. Jól 
illik töltött tésztaételekhez, 
sós süteményekhez, mari-
nált zöldségekhez, gombá-
hoz, sózott halakhoz.

TIPUS: lager
ABV: 5% V/V
IBU: 38
EBC: 5,2

imPerial 
stout
Gazdag és bonyolult.  
Intenzív ízű, nagy, sötét 
sör. Pörkölt, gyümölcsös 
és keserédes, finoman 
észrevehető alkohol-je-
lenléttel. Sötét gyümölcs 
ízek dominálnak (pl. szilva, 
aszalt szilva, mazsola).  
A pörkölt maláta karakter 
kicsit a kávé és az étcsoko-
ládé ízét idézi fel.

TIPUS: ale
ABV: 8% V/V
IBU: 39
EBC: 73

instead of 
innocence
East Side India Pale Lager. 
Amerikai stílus, új-zélan-
di komlók, svéd-magyar 
megvalósítás. Egy ameri-
kai stílus újragondolása 
lágerélesztővel, alacsony 
hőmérsékleten történő, 
lassú erjesztéssel, brutális 
mennyiségű hidegkomló-
zással. Ennek köszönhe-
tően a felhasznált komlók 
gyümülcsösségét segít 
kihangsúlyozni az élesztő 
semleges karaktere, ami-
hez megfelelő alapot szol-
gáltat a közepes maláta 
test.

TIPUS: lager
ABV: 6,5% V/V
IBU: 51
EBC: 13

Weissbier
A német búzasörökhöz ha-
sonlóan fele-fele arányban 
búza és pilseni malátából 
készülő testes, ale típu-
sú világos sörkülönleges-
ség, mely a búzasörökre 
jellemző friss, fűszeres, 
gyümölcsös komplex illat- 
és ízvilággal rendelkezik.   
A különleges ízhatást a 
német és cseh komlókból 
származó alacsonyabb 
keserűérték és az alkal-
mazott  felsőerjesztésű 
élesztő teszi élvezhetőbbé. 
Megjelenését krémes, tö-
mör hab és az élesztőtől 
származó opálosság teszi 
exkluzívvá.

TIPUS: búzasör
ABV: 4,5% V/V
IBU: 10
EBC: 10

zip’s

TIPUS: witbier
ABV: 5,5% V/V

IBU: 13
EBC: 5



Milyen sört főzünk? Hopiverzum,  Ginger

zip’s

Heti menü ajánlatunk
Minden munkanap 12–15h között

Levesek
Húsleves, zöldfűszeres csirkegombóccal,  
bébirépával

580 Ft

Mentás zöldborsókrém leves,  
vajban pirított garnélával

680 Ft

Zöldséges bableves, csipetkével 580 Ft
Marhagulyás 780 Ft
Savanyú tojásleves, buggyantott tojással 580 Ft

Főételek
Lencsefőzelék, sült debreceni kolbásszal 780 Ft
Csirkés-brokkolis makaróni, mozzarellával 1080 Ft
Brassói aprópecsenye, ecetes almapaprikával 1380 Ft
Pikáns, lassan sült sertéstarja, saját levével, 
hagymás tört burgonyával

1280 Ft

Ropogósra sült hekk, hasábburgonyával,  
vegyes savanyúsággal

1880 Ft

Fried chicken, vegyes salátával, kéksajtos dip 1580 Ft

Desszertek
Házi sacher torta 780 Ft
Almás tarkedli, karamell habbal 580 Ft


