Browar Miedzianka
MENU

1. Frytki z ketchupem (9)

15 zł (140 g)

2. Oscypki (7)

20 zł (140 g)

5 sztuk małych oscypków na ciepło z żurawiną

1. Zupa Piwna – nasza specjalność

22 zł (300 ml)

Por, boczek, ser, grzanki, oliwa, szczypiorek, piwo śmietana (1,3,7,9)

2. Zupa krem z pomidorów

20 zł (300 ml)

Pomidory, przyprawy, śmietana, ser

3. Zupa dnia – zapytaj u obsługi

24 zł (300 ml)

1. Śląskie Niebo – nasza specjalność

39 zł (450 g)

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

2. Żeberka w piwie – idealne do piwa

39 zł (450 g)

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

3. Pierogi ruskie

28 zł (400 g)

8 sztuk pierogów ruskich z wody lub smażonych z okrasą (1,3,7)

4. Pierogi ze szpinakiem

29 zł (400 g)

8 sztuk pierogów ze szpinakiem z wody lub smażonych z serem feta (1,3,7)

5. Pierogi z mięsem

30 zł (400 g)

8 sztuk pierogów z mięsem z wody lub smażonych z okrasą (1,3,7)

6. Sałatka Piwowara – polecam: Piwowar 😊

32 zł (250 g)

Mix sałat, oscypek, pomidor, ogórek, oliwki, cebula, winegret, grzanki (1,,7,8)

Dodatki
Ketchup | Majonez | Śmietana | Pieczywo *

5 zł

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

Desery
1. Deser dnia

22 zł

Zapytaj u obsługi

2. Ciasto dnia

20 zł

Zapytaj u obsługi

3. Lody

20 zł

Trzy gałki lodów, owoce, posypka (1,3,7)

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

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

24 zł

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

22 zł

Szynka | Boczek | Cebula | Szczypior – jeden do wyboru

3. Frankfurterki z pomidorkami, selerem z gorczycą i pieczywem (1,7,10)
4. Naleśniki z powidłami śliwkowymi lub nutellą, polane sosem malinowym

24 zł
(1,3,7)

22 zł

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.

