
AlphAwolf
Amerikai dupla IPA, euró-
pai felfogásban. A semleges 
malátaképlet úgy alapozza 
meg a sör testességét, hogy 
semmit nem tesz hozzá, vagy 
vesz el a komlók ízéből, illatá-
ból,aromájából. Páratlan har-
mónia az amerikai Mosaic 
komló citrusossága, és a Sty-
rian Wolf vaníliás, kókuszos 
összetevői között.

TIPUS: Double IPA
ABV: 7,0% V/V
IBU: 75
EBC: 11

pilsner 4U
A típust már túlontúl is is-
merheted, mi próbáltunk 
még egyet csavarni rajta. A 
végeredmény egy közepes 
testű 5%-os single malt, 
single hop pilseni sör, amely-
lyel meg tudjuk mutatni a 
Columbus komló rejtett érté-
keit. Egy régi klasszikus újra 
felfedezése. Ajánljuk stran-
doláshoz, fesztiválozáshoz és 
éttermi beszélgetések mellé.

TIPUS: lager
ABV: 5,0% V/V
IBU: 38
EBC: 5

hopiverzUm
Ezzel a sörrel a komló bará-
tainak igyekszünk a kedvében 
járni, oly módon, hogy csipet-
nyi fenyőillatot csempésztünk 
főzetünkbe. Az Amarillo, Ah-
tanum és Cascade komlók 
kombinációja adja sörünk 
citrusos-fenyős aromáját, 
melyet karamell- és csokolá-
dé-maláták kombinációjával 
tettünk hang súlyosabbá.

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

X-mAs 2017 
Idén decemberben egy álta-
lunk még nem főzött sörtí-
pus került a terítékre, a milk 
stout, ami nem más mint egy 
laktózzal édesített, könnyed 
fekete sör. Karácsony alkal-
mából ünnepi köntösbe öl-
töztettük, natúr kakaó, vanília 
és narancshéjon éreleve ké-
szült el az idei Xmas sörünk.  
LAKTÓZT TARTALMAZ. 

TIPUS: cocoa milk stout
ABV: 5,0% V/V
IBU: 20
EBC: 73

zip’s

TIPUS:  
Fruit infused APA
ABV: 5,0% V/V
IBU: 39
EBC: 16



zip’s

Milyen sört főzünk? Miskolci Mosaic,  Imperial Stout

Vendégeink részére  
elérhető wifi: Zips 
Jelszó: 1a2a3a4a5a

heti menü ajánlatunk
Minden munkanap 12–15h között

Előétel
Hortobágyi húsos palacsinta 980 Ft

Levesek
Marhahúsleves húsával, töltelékkel 880 Ft
Vörösboros meggyleves 780 Ft
Zöldséges gombaleves csipetkével 780 Ft
Frankfurti leves 880 Ft

Főételek
Tarhonyás hús ecetes almapaprikával 1280 Ft
Négysajtos penne grillezett csirkemellel 980 Ft
Sertésflekken steak burgonyával,  
lyoni hagymával

1380 Ft

Nizzai saláta füstölt lazaccal 1380 Ft

Desszert
Túrós rétes 880 Ft
Churros 880 Ft

zip’s speciality  
coffee

új craft coffee a zip’s craft  
sörhöz – kérd akár elvitelre is!


