
 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. Frytki z ketchupem (9)           10 zł (140 g) 

2. Makaron spaghetti z sosem pomidorowym(1,7) - wege     18 zł (200 g) 

3. Palce Lizać            25 zł (200 g) 
Polędwiczki drobiowe z frytkami  (1,9) 

 

Zupy 

1. Zupa cebulowa ze smażonym pierogiem mięsnym      18 zł (300 ml) 
 Cebula, bulion warzywny, pomidor, pieróg z mięsem (1,3,7,9) 

2. Zupa krem z brokułu - wege         18 zł (300 ml) 
Prażona dynia, mleko kokosowe (8) 

3. Łagodna zupa pomidorowa         15 zł (200 ml) 
Z makaronem (1,3,7) 

 

Sałatki 

1. Sałatka Piwowara – polecam: Piwowar  , wege     30 zł (250 g) 
Mix sałat, oscypek, pomidor suszony, ogórek, oliwki, cebula, pomidor koktajlowy, winegret balsamiczny z sezamem, grzanki  (1,,7,8) 

 

Hot dogi 

1. Kapusta i pieczarki          19 zł 

Bułka własnej roboty, kiełbaski frankfurterki, kapusta zasmażana, pieczarki z sezamem, sos majonezowy (1,3,7,11) 

2. Pikle            19 zł 

Bułka własnej roboty, kiełbaski frankfurterki, marynowana papryka, ogórek konserwowy, smażona cebulka, sos miodowo musztardowy (1,3,7) 

3. Pieczona papryka          19 zł 

Bułka własnej roboty, kiełbaski frankfurterki, pieczona papryka, ser feta, prażona cebulka, sos curry (1,7) 

 

Burgery 

1. Burger Piwowara – polecam: Piwowar        28 zł 

Buła maślana, szarpane żeberko, bekon, pepperoni, majonez, sałata, cebula, ogórek,  (1,3,9,11) 

2. Burger z wołowiną          30 zł 

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

3. Fish Burger           30 zł 

Buła maślana, dorsz, tzatziki,  sałata, cebula, pomidor, ogórek konserwowy (1,4,7,11) 
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 Pizza Ø 30 

1. Pizza Neapolitańska – polecam: Piwowar        24 zł 

Pomidory San Marzano / Mozzarella / Bazylia 

2. Pizza ze Szpinakiem           26 zł 

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

3. Pizza Ruska – Szef Kuchni poleca         28 zł 

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

4. Pizza 4 sery            30 zł 

Sos Śmietanowy / Oscypek / Mozzarella / Cheddar / Feta 

5. Pizza z Salami           30 zł 

Pomidory San Marzano / Mozzarella / Salami Spianata Piccante / Zielone Oliwki / Suszone pomidory 

6. Pizza Bekon Pepperoni          31 zł 

Sos BBQ / Cheddar / Bekon / Cebula / Papryka / Pepperoni 

7. Pizza z Szarpanym Żeberkiem         33 zł 

Sos BBQ / Mozzarella / Szarpane Żeberko/ Szpinak / Pieczarki / Sos Paprykowy 

8. Pizza Parma           34 zł 

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

9. Pizza z Włoską Mortadelą z Pistacjami       34 zł 

Pomidory San Marzano / Mozzarella / Mortadela z pistacjami / Suszony Pomidor / Parmezan / Rukola / Pesto orzechowe 

10. Pizza Tygodnia           33 zł 

Pytaj u obsługi 

11. Pizza Placek           18 zł 

Ciasto na pizzę z sosem czosnkowym lub oliwą z oliwek 

* 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. Schabowy – Szef Kuchni poleca        39 zł (350 g) 
Panierowany schab, kapusta zasmażana z kminem rzymskim, pieczone ziemniaki (1,3,7) 

4. Curry – wege           32 zł (350 g) 
na mleku kokosowym z pieczonym ziemniakiem, zielonym groszkiem, paloną pomarańczą, orzeszkami ziemnymi (2,4,5,8,9) 

5. Ryba z frytkami (Fish ‘n Chips)         35 zł (350 g) 
Dorsz w cieście, frytki, sos tartar  (1,3,4,7) 
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Makarony 

1. Makaron z serem feta i szpinakiem        34 zł (450 g) 

Spaghetti, ser feta. szpinak, suszony pomidor, śmietanka, parmezan (1,3,7) 

2. Makaron z boczkiem i szpinakiem        33 zł (450 g) 

Spaghetti, boczek, szpinak, suszony pomidor, śmietanka, parmezan (1,3,7) 

 

Dodatki 

1. Ketchup | Majonez | Sos czosnkowy | Śmietana | Pieczywo *    5 zł 

* pionowa kreska „|” oznacza „lub” nie „i” 

 

Desery 

 

1. Deser na słonym karmelu         16 zł 
Z dodatkami (1,5,7,8) 

2. Lody             18 zł 
Trzy gałki lodów, owoce, kruszonka (1,3,7)  

 

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, szynka parmeńską, 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. Naleśniki z powidłami śliwkowymi lub nutellą, polane sosem malinowym  (1,3,7)   18 zł 
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Napoje 

 

1. Woda             5 zł (0,3 l) 

Gazowana lub niegazowana 

2. Napój Lipton                 6 zł (0,3 l) / 8 zł (0,5 l) 

  

3. Pepsi           6 zł (0,3 l) /  8 zł (0,5 l) / 10 zł (0,85 l) 

 

4. Sok             6 zł (0,2 l) 

Pomarańczowy lub jabłkowy    

5. Świeży wyciskany sok           15 zł (0,25 l) 

Z pomarańczy 

 

Kawa 

 

1. Czarna lub z mlekiem           8 zł 

2. Espresso            8 zł 

3. Podwójne Espresso           12 zł 

4. Cappuccino            10 zł  

5. Latte Macchiato            12 zł 

 

Herbata 

 

1. Czarna             11 zł 
Ceylon Gold lub Earl Grey 

2 Owocowa            11 zł 
Zielona, zielona mięta, melon-mięta, brzoskwinia-cytryna, meksykańska, czekoladowa z chili, imbirowa z przyprawami, truskawkowa, 

Malina z gruszką, cynamon, owoce leśne, ostrokrzew afrykański, biała, jaśminowa 

 


