
Lager
Könnyű, alacsony alkohol-
tartalmú sör, diszkrét ma-
látajelleggel, üdítő, enyhén 
keserű, komlós utóízzel. 
Fogyasztása főleg nyáron, 
5°C-on javasolt.

TIPUS: lager
ABV: 4,5% V/V
IBU: 20
EBC: 4,5

Weissbier
A német búzasörökhöz ha-
sonlóan fele-fele arányban 
búza és pilseni malátából 
készülő testes, ale típusú vi-
lágos sörkülönlegesség, mely 
a búzasörökre jellemző friss, 
fűszeres, gyümölcsös komp-
lex illat- és ízvilággal rendel-
kezik.  A különleges ízhatást 
a német és cseh komlókból 
származó alacsonyabb ke-
serűérték és az alkalmazott  
felsőerjesztésű élesztő teszi 
élvezhetőbbé. Megjelenését 
krémes, tömör hab és az 
élesztőtől származó opálos-
ság teszi exkluzívvá.

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

Hopiverzum
Ezzel a sörrel a komló 
barátainak igyekszünk a 
kedvében járni, oly módon, 
hogy csipetnyi fenyőillatot 
csempésztünk főzetünk-
be. Az Amarillo, Ahta-
num és Cascade komlók 
kombinációja adja sörünk 
citrusos-fenyős aromá-
ját, melyet karamell- és 
csokoládé-maláták kom-
binációjával tettünk hang-
súlyosabbá.

TIPUS: black IPA
ABV: 6,0% V/V
IBU: 71
EBC: 64

pLaytime
Eme sörünkhöz Aphrodité 
istennő kertjéből válogat-
tunk gyümölcsöt és fű-
szereket, hogy nyárra egy 
könnyed, frissítő és élénkítő 
itallal hozzuk lázba nem-
csak a sörök szerelmeseit, 
hanem a szerelmes söröző-
ket is. A világos bronz színű 
felsőerjesztésű sör alapon 
gránátalma, menta, bazsali-
kom és gyömbér érlelődött, 
reméljük, pozitív hatásait 
otthoni gyakorlatok beiga-
zolják. 

TIPUS: Fruit and Spice 
infused Ale
ABV: 5,0% V/V
IBU: 12
EBC: 16

zip’s

TIPUS: Cream Ale
ABV: 4,5% V/V

IBU: 9
EBC: 9



zip’s

Milyen sört főzünk? Hopiverzum,  Miskolci Mosaic

Vendégeink részére  
elérhető wifi: Zips 
Jelszó: 1a2a3a4a5a

Heti menü ajánlatunk
Minden munkanap 12–15h között

Hétfő
Korhelyleves 780 Ft
Minestrone 680 Ft
Burgonyafőzelék sült debrecenivel 1180 Ft
Rakott karfiol 1280 Ft

Kedd
Őszi gyümölcsleves 580 Ft
Gulyásleves 880 Ft
Sertés szelet „Budapest módra” párolt rizzsel 1280 Ft
Harcsaprikás túrós csuszával 1480 Ft

Szerda
Tarhonyaleves gazdagon 680 Ft
Tárkonyos szarvasraguleves 980 Ft
Grillezett füstölt mozzarella levél salátával 980 Ft
Rántott szelet petrezselymes burgonyával 1280 Ft

Csütörtök
Marhahúsleves 880 Ft
Erdei gombakrémleves bacon chips-szel 780 Ft
Szilvával sült csirkemell rukkolás burgo-
nyapürével

1280 Ft

Birkapörkölt tojásos nokedlivel 1380 Ft

Péntek
Zölséges gyöngybableves 680 Ft
Chilis kukoricakrémleves húsgombóccal 680 Ft
Rántott békacomb hasábburgonyával 1480 Ft
Ázsiai kacsás tészta 1280 Ft

Heti desszert 
Mohr im hemd 580 Ft
Szilvás pitetorta ricottával 780 Ft


