----- MENU -----

Przy dużym ruchu czas oczekiwania na zamówienie może wynosić nawet 1,5 godziny. Prosimy o wyrozumiałość. Lista alergenów dostępna u obsługi. Menu poranne od 8 do 11. Menu główne od 11 do 20.

Dla Dzieci
1. Palce Lizać

24 zł (200 g)

Polędwiczki drobiowe z frytkami i mizerią (1,7,9)

2. Zupa pomidorowa - wege

14 zł (200 ml)

Z makaronem (1,3,7)

3. Makaron z sosem pomidorowym - wege

22 zł (250 g)

Spaghetti z sosem pomidorowym, parmezan (1,3,7)

4. Frytki z ketchupem (9)

10 zł (140 g)
Zupy

1. Zupa pomidorowa - wege

15 zł (300 ml)

Z makaronem ze śmietaną (1,3,7)

2. Zupa krem z brokułu

16 zł (300 ml)

Prażona dynia, śmietana, bekon (7,8)

Sałatki
1. Sałatka Piwowara – polecam: Piwowar 😊, wege

29 zł (250 g)

Oscypek, mix sałat, cebula, pomidor, ogórek, żurawina, winegret (7,9,10)

2. Sałatka z kozim serem

33 zł (250 g)

Mix sałat, grillowany kozi ser, buraki, pomidor, słonecznik, owoce, winegret truskawkowy (5,7,)

3. Sałatka z kurczakiem

34 zł (250 g)

Mix sałat, kurczak, pomidor suszony, ogórek, oliwki, ser feta, cebula, pomidor koktajlowy, winegret balsamiczny z sezamem, grzanki (1,,7,8)

Burgery
1. Burger Piwowara – polecam: Piwowar 😊

26 zł

Buła maślana, szarpana wieprzowina, bekon, sos chili, majonez, sałata, cebula, ogórek, szczypiorek (1,3,9,11)

2. Burger z szarpaną wołowiną

30 zł

Buła maślana, szarpana wołowina, sos BBQ, sałata, cebula, pomidor, ogórek konserwowy, cheddar (1,3,7,11)

3. Kurczak Burger

26 zł

Buła maślana, chrupiąca pierś kurczaka, majonez teryiaki, sałata, cebula, ogórek, suszony pomidor (1,3,7,11)

4. Vege Burger- wege

24 zł

Buła maślana, oscypek, tzatziki, sałata, cebula, pomidor, ogórek konserwowy (1,3,7,11)

Przy dużym ruchu czas oczekiwania na zamówienie może wynosić nawet 1,5 godziny. Prosimy o wyrozumiałość. Lista alergenów dostępna u obsługi. Menu poranne od 8 do 11. Menu główne od 11 do 20.

Pizza Ø 30
1. Pizza Neapolitańska – polecam: Piwowar 😊, wege

22 zł

Pomidory San Marzano / Mozzarella / Bazylia

2. Pizza z Kozim Serem - wege

28 zł

Pomidory San Marzano / Mozzarella / Kozi Ser / Marynowany Burak / Rukola / Słonecznik

3. Pizza ze Szpinakiem - wege

26 zł

Pomidory San Marzano / Mozzarella / Szpinak / Feta / Suszone pomidory / Słonecznik

4. Pizza 4 Sery - wege

28 zł

Sos Śmietanowy / Mozzarella / Gorgonzola / Oscypek / Feta

5. Pizza Ruska – Szef Kuchni poleca

28 zł

Sos Śmietanowy / Mozzarella / Farsz na ruskie / biała kiełbaska / Cebula / Szczypior

6. Pizza z Salami

30 zł

Pomidory San Marzano / Mozzarella / Salami Spianata Piccante / Zielone Oliwki / Gorgonzola

7. Pizza Parma

33 zł

Pomidory San Marzano / Mozzarella / Szynka Parmeńska / Pomidor / Parmezan / Rukola

8. Pizza Tygodnia

32 zł

Pytaj u obsługi

* Dodatki: warzywny – 5 zł | mięsny – 8 zł | ser – 8 zł

Dania Główne
1. Śląskie Niebo – nasza specjalność

36 zł (450 g)

Cienkie plastry pieczonego schabu, sos z boczkiem, śliwką i morelą, knedel (1,3,7)

2. Żeberka w piwie – idealne do piwa

36 zł (450 g)

Żeberka pieczone w piwie, sos piwno cynamonowy, pieczone ziemniaczki, tzatziki (1,7)

3. Dorsz w panko

38 zł (350 g)

Polędwica z dorsza, marynowana biała kapusta z czarnuszką i chili, frytki (1,4,11)

4. Schabowy – Szef Kuchni poleca

39 zł (350 g)

Panierowany schab, kapusta zasmażana z kminem rzymskim, pieczone ziemniaki (1,3,7)

5. Spaghetti z kurczakiem

34 zł (450 g)

Makaron Spaghetti z kurczakiem, cukinią, teriyaki, śmietaną, parmezanem (1,3,7)

6. Danie ze Słupka
Spójrz na słupek i pytaj u obsługi

Przy dużym ruchu czas oczekiwania na zamówienie może wynosić nawet 1,5 godziny. Prosimy o wyrozumiałość. Lista alergenów dostępna u obsługi. Menu poranne od 8 do 11. Menu główne od 11 do 20.

Dodatki
1. Ketchup | Majonez | Sos czosnkowy | Śmietana | Pieczywo *

5 zł

* pionowa kreska „|” oznacza „lub” nie „i”
Desery
1. Czekoladowa fantazja – Fondant – nasza specjalność

19 zł

Czekoladowa babeczka z płynnym środkiem, podawana na ciepło z owocami i gałką lodów (1,3,7)

2. Ciasto

18 zł

Sernik lub Szarlotka. Pytaj u obsługi (1,3,7)

3. Lody

18 zł

Trzy gałki lodów, owoce, posypka (3,5,6,7)

MENU PORANNE
W godzinach od 8 do 11 nasza kuchnia serwuje pyszne śniadania.
Do każdego śniadania kawa z ekspresu przelewowego lub herbata czarna za 1 zł.

Śniadania
1. Omlet z trzech jaj z gzikiem, łososiem, mixem sałat i pieczywem (1,3,7)

20 zł

2. Jajecznica z trzech jaj z gzikiem i pieczywem z jednym dodatkiem do wyboru (1,3,7)

17 zł

Szynka | Boczek | Cebula | Szczypior – jeden do wyboru

3. Frankfurterki z pomidorkami, remoulade z selera z gorczycą i pieczywem (1,7,10)

18 zł

4. Szakszuka czyli jajka gotowane w sosie pomidorowym z papryką i kminem rzymskim (1,3)

22 zł

5. Naleśniki z powidłami śliwkowymi lub nutellą, polane sosem malinowym

18 zł

(1,3,7)

Przy dużym ruchu czas oczekiwania na zamówienie może wynosić nawet 1,5 godziny. Prosimy o wyrozumiałość. Lista alergenów dostępna u obsługi. Menu poranne od 8 do 11. Menu główne od 11 do 20.

