
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

imPerial 
stoUt
Gazdag és bonyolult. In-
tenzív ízű, nagy, sötét sör. 
Pörkölt, gyümölcsös és 
keserédes, finoman észre-
vehető alkohol-jelenléttel. 
Sötét gyümölcs ízek do-
minálnak (pl. szilva, aszalt 
szilva, mazsola). A pörkölt 
maláta karakter kicsit a 
kávé és az étcsokoládé 
ízét idézi fel.

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

marzen
Egy klaszikus német  ta-
vaszi  sörkülönlegesség, 
amely a hagyomány sze-
rint a sörfőzési szezon vé-
gét jelentette. Narancsból 
borostyánsárgába hajló 
színű, krémes habbal, a 
válogatott malátáknak kö-
szönhetően komplex és 
különlegesen gazdag ma-
láta aromával rendelkező 
közepesen erős sör. A ma-
láta-gerinc és a különleges 
komló szépen harmonizál 
a markáns alkoholtarta-
lommal. 

TIPUS: lager
ABV: 5,0% V/V
IBU: 27
EBC: 14,1

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: ale
ABV: 5,0% V/V
IBU: 10
EBC: 4,5

zip’s

TIPUS: lager
ABV: 5,0% V/V

IBU: 30
EBC: 45



zip’s

Heti menü ajánlatunk
Minden munkanap 12–15h között

Levesek
Húsleves, sertés oldalassal, zöldségeivel,  
cérnametélttel

680 Ft

Hideg meggyleves, fahéjas habbal 580 Ft
Medvehagymakrém leves,  
kecskesajt „morzsával”

680 Ft

Csülkös bableves 780 Ft
Kakukkfüves zöldségleves, pácolt zöldségekkel 580 Ft

Főételek
Tejszínes zellerfőzelék, sertés vagdalttal 780 Ft
Aglio olio farfalle, grillezett csirkemell csíkokkal 1080 Ft
Zúzapörkölt, tarhonyával, ecetes almapap-
rikával

1180 Ft

Sertés szelet „Budapest módra”, párolt rizzsel 1280 Ft
Felezett grillcsirke, tavaszi salátával, hasáb-
burgonyával

1780 Ft

Rántott sertés szelet, burgonya pürével, tejfölös 
uborkasalátával

1280 Ft

Desszertek
Hideg túrógombóc, diós morzsában, vaníliás 
málnakrémmel

680 Ft

Baracklekváros palacsinta 580 Ft

Milyen sört főzünk? Miskolci Mosaic,  Ginger

Vendégienk részére  
elérhető wifi: zips2 
Jelszó: 1a2a3a4a5x


