
Pilsner 4U
A típust már túlontúl is 
ismerheted, mi próbál-
tunk még egyet csavarni 
rajta. A végeredmény egy 
közepes tesű 5%-os sing-
le malt, single hop pilseni 
sör, amellyel meg tudjuk 
mutatni a Columbus kom-
ló rejtett értékeit.Egy régi 
klasszikus újra felfedezé-
se. Ajánljuk strandoláshoz, 
fesztiválozáshoz és étter-
mi beszélgetések mellé.

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

Citra  
Pale ale
A Citra komló egy igazi 
klasszikus a craft sörök 
világában. Ezt a Pale Ale-t 
a kijevi Var Var főzdével 
közösen készítettük. Re-
ményeink szerint sikerűl 
megmutatni ennek a kom-
lónak azokat az erényeit, 
amelyek miatt a mai napig 
a legkeresettebbek egyike.

TIPUS: ale
ABV: 5,0% V/V
IBU: 43
EBC: 13

GinGer  
Pale ale
Könnyű, alacsony alkohol-
tartalmú sör, diszkrét ma-
látajelleggel, üdítő, enyhén 
keserű, komlós utóízzel, 
jellegzetes gyömbér illattal 
és aromával. Fogyasztása 
főleg nyáron, 5°C-on java-
solt.

TIPUS: special beer
ABV: 5,0% V/V
IBU: 10
EBC: 4,5

zip’s

TIPUS: ale
ABV: 6,0% V/V

IBU: 60
EBC: 30
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Milyen sört főzünk? Witwine

zip’s

Heti menü ajánlatunk
Minden munkanap 12–15h között

Levesek
Húsleves, húsával, zöldségeivel,  
zsemlés töltelékkel

580 Ft

Karfiolkrém leves, sajtos grissinivel 580 Ft
Magyaros gombaleves, csipetkével 580 Ft
Jókai bableves 780 Ft
Zöldborsó leves, vajas galuskával 580 Ft

Főételek
Tejszínes-kapros cukkini főzelék, csirkemell 
roláddal

880 Ft

Gnocchi, tejszínes-bazsalikomos padlizsán-
szósszal, grillezett csirkecomb filével

1080 Ft

Hagyományos rakott burgonya 980 Ft
Fish&chips, fokhagymás majonézzel 1480 Ft
Csirkés quesadilla 1380 Ft
Rántott szelet, burgonya pürével,  
vegyes savanyúsággal

1280 Ft

Desszertek
Túrófánk, málna öntettel 680 Ft
Házi lekváros bukta 580 Ft


