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Przekąski

Tatar z polędwicy wołowej (190/110 g)   45,00 zł
(anchois, ogórki konserwowe, pieczarki marynowane, cebula, 
żółtko, pieczywo, musztarda) 
[1, 2, 4, 11]

Carpaccio wołowe z parmezanem i grzanką,  45,00 zł
na rukoli  (150/100g) 
[1,2,3,6,13] 

Browarne Tapas (810/500g)  95,00 zł
(kindziuk, salami, szynka dojrzewająca, sery: 4 rodzaje, 
faszerowane oliwki i papryczki, bagietka) 
[1, 3, 8, 14, 15]

Krążki cebulowe z sosami (15 szt.)    25,00 zł
(sos czosnkowy i domowy) 
[1, 2, 3, 11, 15]

Smażone pierogi ze szpinakiem       25,00 zł
i serem pleśniowym (5 szt)  
[1, 2, 3, 15]

 
Wędzony ser górski pieczony w boczku (3 szt.)    27,00 zł
podany na grzance z żurawiną i rukolą  
[1, 2, 3, 6, 10, 11]

Krewetki w panko (8szt.) z mix sałat 42,00 zł
(sos słodko-ostry) 
[1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 15]

        
Dania Piwosza

Bajgiel z frytkami
     *Z kurczakiem (440/80g)         43,00 zł
      (mozzarella, suszone pomidory, rukola, domowe pesto bazyliowe)
          [1, 2, 3, 6, 8, 11, 13, 14, 15]

     * Wege z serem halloumi (420/40g)  43,00 zł
          (mozzarella, suszone pomidory, rukola, domowe pesto bazyliowe) 
           [1, 2, 3, 6, 8, 11, 13, 14, 15]

     * Z szarpaną wołowiną (430/80 g)    45,00 zł
       (ser mimolette, marmolada z czerwonej cebuli, rukola)
          [1, 2, 3, 6, 8, 11, 13, 14, 15]

          
Kaszanka z pieca z cebulką na kapuście zasmażanej,  41,00 zł
podana z preclem (220/120g)
[1, 2, 3, 6, 10, 11, 15]

Kiełbaski bawarskie z pieca (5 szt)   41,00 zł
na kapuście podane z preclem
 [1, 2, 3, 6, 10, 11, 15]

        
Talerz przekąsek piwosza  (porcje dla 4-5 osób – ok. 1500 g)      165,00 zł
(kąski serowe: ser górski, kiełbaski, śliwki w boczku, krążki cebulowe, polędwiczki 
z kurczaka, sajgonki warzywne, sos czosnkowy, sos domowy, żurawina)
[1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15]

zuPy

Rosół z domowym makaronem (400 ml)          16,00 zł 
[1,  2,  10]

Zupa krem (zapytaj obsługę) (300 ml)            17,00 zł 

Żurek z jajkiem, białą kiełbasą i puree (400 ml) 19,00 zł
[1,  2,  3,  6,  10,  11,  15]

Kwaśnica z ziemniakami (400 ml)    17,00 zł
[2,  3,  6,  10,  11]

Dania główne

Schabowy Piwosza / puree ziemniaczane /   49,00 zł
kapusta zasmażana  (550/190g)    
[1, 3, 6, 11, 14, 15]

Filet z kurczaka z grilla z mozzarellą, pesto 53,00 zł
i suszonymi pomidorami owinięty w szynkę dojrzewającą / 
warzywa w tempurze (470/200g)  
[1, 2, 3, 6, 11, 14, 15]

Schab Tomahawk po góralsku z łoscypkiem,  58,00 zł
boczkiem i jajkiem sadzonym / ziemniaki pieczone / 
ogórki kiszone (680/300g)
[1, 2, 3, 10, 14]

Rolada śląska / modra kapusta /    55,00 zł
kluski śląskie  (460/160g)   
[1, 2, 3, 6, 10, 11] 

Polędwiczka wieprzowa sous vide    55,00 zł
/ tagliatelle / sos grzybowy* (390/160g) 
[1,2,3,6,10,11,15]

 
Golonka Browarnika z pieca /   54,00 zł
kapusta zasmażana / bawarski precel/chrzan i musztarda 
(880/500g)
[1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 14, 15] 

Żeberko Piwowara BBQ  57,00 zł
ziemniaki gratin / kapusta zasmażana (800/450g)   
[1, 2, 8, 10, 11, 15]

Stek z polędwicy wołowej / do wyboru frytki LUB mix sałat / 
     *z masłem czosnkowym (380/250g)  103,00 zł
           [3, 15]

         *z sosem z zielonego pieprzu (390/250g)  108,00 zł
           [3]

     *z sosem z grzybów leśnych (400/250g)  115,00 zł
          [3, 15]

Polędwica z dorsza z pieca    58,00 zł 
/ tagliatelle / sos szpinakowy* (400/160g) 
[1, 2, 3, 4, 6, 10, 15]

Sosy i dodatki do dań można domówić za dodatkową opłatą
* Istnieje możliwość zamówienia samego makaronu z sosem

sałatki

Sałatka chmielarza (440/80g)  29,00 zł
(mix sałat, pomidor, ogórek, cebula, oliwki, ser sałatkowy, sos, precel)
[1, 2, 3, 6, 11, 13, 14]

Sałatka słodownika z kurczakiem sous vide (530/150g) 41,00 zł
i sosem czosnkowym
(mix sałat, pomidor, ogórek, ser górski, kurczak, pestki dyni i słonecznika, sos, precel)
[1, 2, 3, 6, 8, 11, 13, 14, 15]

Sałatka piwowara (370/120g)     44,00 zł
z grillowaną polędwicą wołową     
(mix sałat, pomidorki koktajlowe, czerwona cebula, polędwica wołowa, 
ser twardy dojrzewający, oliwa z oliwek z czosnkiem, precel) 
[1, 2, 3, 15]

Sałatka z krewetkami (450/8szt)   44,00 zł
(mix sałat, krewetki, pomarańcz, avokado, pomidorki koktajlowe, pestki dyni 
i słonecznika, oliwa z oliwek z czosnkiem, precel)
[1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 15]

Desery

Pieczone jabłka z kruszonką (260/130 g)   18,00 zł
podane w browarnym kuflu z gałką lodów
[1, 3, 8]

Deser kawowy z piwnym brownie (180g)         18,00 zł 
(mascarpone, kajmak, brownie z dodatkiem kawy i piwa Bielitzer) 
[1, 2, 3]

11/2022(38)

opis gramatury

gramatura całego dania        (360/190 g)       gramatura głównego składnika

[1] gLutEN

[4] ryBy

[7] sKorupiaKi

[10] sELEr

[13] sEZam

[2] JaJa

[5] miĘCZaKi

[8] orZECHy

[11] gorCZyCa

[14] siarCZaNy

[3] mLEKo/LaKtoZa

[6] soJa

[9] orZEsZKi ZiEmNE

[12] ŁuBiN

[15] CZosNEK

aLErgENy*

* zawierające lub mogące zawierać śladowe ilości
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naPoje gorące

Piwa Bielitzer 

Espresso      10,00 zł
Kawa czarna, kawa biała        10,00 zł
Cappucino, Latte        12,00 zł
Herbata liściasta (czarna, zielona, owocowa)    12,00 zł
Herbata zimowa* z owocami     16,00 zł
Czekolada na gorąco*       14,00 zł
grzane wino* 0,2l               14,00 zł
grzane piwo z przyprawami korzennymi* 0,5l      19,00 zł

piwo niskoalkoholowe tucher 0,5l    15,00 zł
(jasne, pszeniczne do 0,5% Alc)
pepsi, pepsi light 0,5l / 0,2l          10,00 zł/ 7,00 zł
7 up butelka 0,2l                7,00 zł
mirinda 0,2l      7,00 zł
schweppes  0,2l       7,00 zł
soki toma 0,2l              7,00 zł
pomarańcz, jabłko, czarna porzeczka, pomidor  
Lipton ice tea 0,2l                7,00 zł
Woda górska Natura 0,3l    7,00 zł
red Bull 0,25l         14,00 zł
Świeżo wyciskany sok z pomarańczy 250 ml    16,00 zł
Lemoniada cytrynowa** 350 ml      16,00 zł
Kawa mrożona frappe**   16,00 zł
Kawa mrożona z lodami i bitą śmietaną**   18,00 zł

* w sezonie zimowym
** w sezonie letnim           

naPoje zimne

alkohole
Vermouthy

martini Bianco / rosso  12cl   15,00 zł

Gin
seagram’s   4cl    12,00 zł
   

Likiery
Jagermeister   4cl   13,00 zł
   

Rumy
Havana Club anejo Blanco 4cl    12,00 zł
Havana Club 7 yo  4cl   16,00 zł

Tequila 
olmeca Bianco   4cl   15,00 zł
olmeca gold   4cl   17,00 zł
   

Whisky
Ballantine’s Finest  4cl   15,00 zł
Jameson    4cl     15,00 zł
Jack Daniel’s   4cl   18,00 zł
Chivas regal 12 yo  4cl   22,00 zł

Wódki
absolut czysta   4cl / butelka 0,5l    9,00 / 99,00 zł
Finlandia   4cl / butelka 0,5l  9,00 / 99,00 zł
Wyborowa   4cl / butelka 0,5l   8,00 / 85,00 zł
Żołądkowa gorzka  4cl     9,00 zł
Żubrówka   4cl     9,00 zł
smakowa   4cl   9,00 zł
Śliwowica 70%   4cl   17,00 zł
   

Koniak
martel Vsop   4cl   22,00 zł
   

Brandy
metaxa 5*   4cl   16,00 zł
metaxa 7*   4cl   22,00 zł
   

Wina
Wino białe lub czerwone  15cl / butelka 0,75 l 15,00 / 69,00 zł
martini asti   butelka 0,75 l   79,00 zł
prosecco   butelka 0,75 l   79,00 zł

Koktajle/Drinki
mix Banan     0,5l                16,00 zł
(piwo pszeniczne + sok bananowy) 
mix grejpfrut   0,5l                16,00 zł
(piwo pszeniczne + sok grejpfrut )
mix Lemon   0,5l                16,00 zł 
(piwo jasne + 7up )

Cuba Libre         22,00 zł
(biały rum, pepsi, limonka) 
aperol spritz             25,00 zł
(wytrawne wino musujące, aperol, woda gazowana, pomarańcza)
Hugo            25,00 zł
(wytrawne wino musujące, syrop z kwiatu bzu, woda gazowana, limonka, mięta)
mojito                         27,00 zł
(biały rum, syrop cukrowy, woda gazowana, limonka, mięta, kruszony lód)

Piwa Premium
marCoWE, psZENiCZNE, amEriCaN paLE aLE 

0,4l = 16,00 zł          1,0l = 37,00 zł          3,0l = 102,00 zł        butelka 0,75l = 30,00 zł 

Piwa stanDarDowe
JasNE, CiEmNE, CZErWoNE

0,4l = 15,00 zł          1,0l = 35,00 zł          3,0l = 99,00 zł          butelka 0,75l = 29,00 zł 

Piwa sezonowe
spraWDŹ Na taBLiCy lub DopytaJ oBsŁugi

0,4l = 17,00 zł          1,0l = 39,00 zł         3,0l = 107,00 zł         butelka 0,75l = 33,00 zł 

Piwowica (BierBranD) – Destylat z Piwa 
wytwarzana na miejscu w procesie destylacji piwa

    40% alk.  50% alk.
 4 cl        17,00 zł   21,00 zł 
 but. 0,2l    65,00 zł   79,00 zł  
 but. 0,35 l  109,00 zł   – 
 but. 0,5 l   149,00   179,00 zł

0,4 l 0,75 l 1,0 l 3,0 l 

Codziennie dostępnych jest 6 gatunków, 
warzonych na miejscu. 

Listę dostępnych piw: 
* sprawdź na tablicy lub w karcie piw

* zapytaj obsługę

(na wynos)

(na wynos)

(na wynos)


