MENU
PRZYSTAWKI Starters
• Tatar wołowy

Beef tartare
wołowina/pikle/majonez z chorizo/lody musztardowowo-piwne/grzanki żytnie

34

beef tartare/pickles/mayonnaise with chorizo /mustard-beer ice cream/rye croutons

• Deska do piwa

33

• Deska wędlin i serów

42

• Krążki cebulowe Onion rings

21

Beer snack
nugetsy z kurczaka/paluszki serowe/cebula w tempurze/domowe frytki/sos BBQ
chicken nuggets/cheese sticks/onion in tempura/homemade fries/BBQ sauce

Selection of cold meats and cheeses
regionalne wędliny i sery/ogórek małosolny/piklowane rzodkiewki/oliwki/owoce
sezonowe/cebularz
regional cold cuts and cheeses/pickled cucumber/pickled radishes/olives/seasonal fruit/onion
bread
mix sałat/ser poduszczkowy/szczypiorek/sos bazyliowo-serowy
mixed lettuce/cheese/chives/basil-cheese sauce

Zupy SOUPS
18

• Krem z białych warzyw White vegetable cream
chałka ze słodem jęczmiennym/pesto z rukoli
challah with barley malt/arugula pesto

• Chłodnik ogórkowy

18

Cucumber cold soup

biała rzepa/szczypiorek/koperek/kruszonka z orzechów
white turnip/chives/dill/nut crumble

Sałatki SALads

wszystkie sałatki podajemy z cebularzem / served with onion bread

• Z kurczakiem with chicken

mix sałat/pomidor/ogórek zielony/ser podpuszczkowy/grzanki/sos bazyliowo-serowy

33

salad mix/tomato/green cucumber/rennet cheese/croutons/basil-cheese sauce

• Z serem regionalnym

with regional cheease
mix sałat/szparagi/owoce sezonowe/oliwki/orzechy włoskie/piwny vinegrette

34

salad mix/asparagus/seasonal fruit/olives/walnuts/beer vinaigrette

• Z marynowanym rostbefem with marinated roast beef

mix sałat/suszony pomidor/brzoskwinia/orzechy nerkowca/ser pleśniowy/dressing owocowy
mixed lettuce/dried tomato/peach/cashew nuts/blue cheese/fruit dressing
Uwaga: W celu usprawnienia serwisu nie rozdzielamy rachunków dla grup powyżej 5 osób.
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36

Dania główne

MAIN COURSES

41

• Żeberka w piwnej marynacie Ribs marinated in beer
grodzki dunkel/bawarska sałatka z ziemniaków/dressing z cydru lubelskiego/sos własny
grodzki dunkel/Bavarian potato salad/Lublin cider dressing/homemade sauce

• Policzki wołowe

43

• Kurczak z kostką Chicken with a dice

38

Beef cheeks
szpecle/krężałki księżpolskie/kruszonka cebulowa/sos porterowy
Spätzle/regional pickled cabbage/onion crumble/porter sauce
puree z czerwonej kapusty i truskawek/placuszek pszenny/szparagi/sos własny/kuskus z kalafiora
red cabbage and strawberry puree/wheat pancake/asparagus/homemade sauce/
cauliflower couscous

37

• Dorsz w tempurze Cod in tempura
sałatka z białej kapusty/chrzan/pasta z zielonego groszku i mięty/domowe frytki
white cabbage salad/horseradish/green pea and mint paste/homemade fries

34

• Pierogi z bobem

Dumplings with broad beans
bób w emulsji cydrowej/twaróg wędzony/szczypiorek
broad beans in cider emulsion/smoked cottage cheese/chives

BURGERY

BURGERS

stopień wysmażenia medium well/100% polskiej wołowiny/sosy produkcji własnej/podawane z surówką i frytkami
medium well/100% Polish beef/homemade sauces/served with salad and fries

• Klasyczny

37

• Kurczak Burger

37

• Wegetariański

37

Classic
bułka maślana/wołowina/kimchi z kapusty/bekon/sałata/pomidor/ogórek/sos BBQ
butter roll/beef/cabbage kimchi/bacon/lettuce/tomato/cucumber/BBQ sauce
Chicken
bułka maślana/kurczak/ananas/pomidor/sałata/marynowana cebulka/ser/sos sweet-chilli
butter roll/chicken/pineapple/tomato/lettuce/marinated onion/cheese/sweet-chilli sauce
Vege
bułka maślana/kotlet z cieciorki i czerwonej fasoli z dodatkiem suszonych pomidorów/
kimchi z kapusty/sałata/pomidor/ogórek/prażone pestki dyni/sos bazyliowo-serowy
butter roll/chickpea and red bean cutlet with dried tomatoes/lettuce/tomato/cabbage
kimchi/ cucumber/roasted pumpkin seeds/basil-cheese sauce

Dania Dziecięce Kids menu
• Rosół z makaronem

Chicken noodle soup

15

• Margherita

Margherita pizza

18

• Nuggetsy z kurczaka, frytki, surówka Chicken nuggets, fries, and salad

18

• Pierogi ruskie z masełkiem dumplings with potato and cottage cheese stuffing

18
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MAKARONY

Pasta

• Spaghetti z kurczakiem

32

Spaghetti with chicken

pomidor/szpinak/oliwki/sos maślano-winny
tomato/spinach/olives/butter-wine sauce

• Kopytka z warzywami

29

Potato dumplings with vegetables

szparagi/rzodkiewka/zielony groszek/pesto z rzodkiewki/prażone migdały/sos maślany
asparagus/radish/green peas/radish pesto/roasted almonds/butter sauce

PIZZA

pizza średnicy 32 cm

• Margherita

22

sos pomidorowy/mozzarella/bazylia
tomato sauce/mozzarella/basil

• Capricciosa

27

sos pomidorowy/szynka/pieczarki
tomato sauce/ham/mushrooms

• Piccante

34

sos pomidorowy/mozzarella/szpinak/ser pleśniowy/salami Spianata/czarne oliwki
tomato sauce/mozzarella/spinach/blue chees/salami Spianata/black olives

• Quatro Fromaggi

34

sos pomidorowy/mozzarella/ser pleśniowy/sery podpuszczkowe
tomato sauce/mozzarella/blue cheese/rennet cheese

• Pollo

29

sos pomidorowy/mozzarella/kurczak/cebula/kukurydza
tomato sauce/mozzarella/chicken/onion/corn

• Vegetariana

29

sos pomidorowy/mozzarella/suszone pomidory/oliwki/papryka
tomato sauce/mozzarella/dried tomatoes/olives/pepper

Desery

Desserts

• Piwna panna cotta

19

Beer panna cotta
sos baileys/beza/kruszonka czekoladowa
baileys sauce/meringue/chocolate crumble

• Ciastko rabarbarowe z truskawkami

Rhubarb cake with strawberries

rabarbar w wodzie różanej i winie/sos owocowy/lody waniliowe
rhubarb in rose water and wine/fruit sauce/vanilla ice cream
Uwaga: W celu usprawnienia serwisu nie rozdzielamy rachunków dla grup powyżej 5 osób.
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Nasze Piwa

Napoje ZIMNE

OUR Beers

Cold beverages

O dostępność w danym dniu zapytaj obsługę.
Ask the staff for availability on a given day.

Coca-cola 250ml/850ml

7/20

Niefiltrowane i niepasteryzowane zawsze
świeże podawane wprost z tanków
zlokalizowanych na najniższym poziomie
piwnic naszego browaru.

Coca-cola zero 250ml

7/20

Fanta/Sprite 250ml/850ml

7/20

Sok Cappy 250 ml/1l

7/20

330 ml 500 ml

1l

11

14

24

Pils

11

14

24

Bursztynowe

11

14

24

AIPA

12

16

30

Dunkel

11

14

24

Pszeniczne
Wheat
Pils

Amber
AIPA

Dark

7

brzoskwinia/cytryna
peach/lemon

Kropla Beskidu 330 ml/1l

7/10

gazowana/niegazowana
sparkling/still

Burn 250 ml

15

Napoje Gorące

Barley Wine 330 ml
Wino jęczmienne dojrzewające
6 miesięcy w dębowych beczkach.

20
przez

Tasting set
1 x 125ml
2 x 125ml
3 x 125ml
4 x 125ml

6
12
18
24

Piwo butelkowane na wynos 500 ml 15
Bottled beer takeaway

POZOSTAŁE
other

Piwo bezalkoholowe 330 ml

13

Cydr Lubelski 440 ml

16

non-alcoholic beer
Bavaria klasyczna/pszeniczna
Lublin Cider

@Browar Grodzka15

HOT beverages

Herbata Sir William’s Tea

8

ceylon gold/earl grey/green marakuja/
green sencha/forest fruits/raspberry

Deska degustacyjna

691 250 101

pomarańcza/grejpfrut/jabłko/porzeczka
orange/grapefruit/apple/currant
Fuzetea 250 ml

@browar_grodzki

Espresso

8

Americano

9

Flat white

13

Cappuccino

10

Caffe latte

11

Irish caffe

14
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Drinki Drinks
Akuaku

19

WysokI procent

wódka kokosowa Finlandia/sok ananasowy/
likier brzoskwiniowy/syrop trzcinowy

Mojito

21

Brazyliana Pears

21

rum/mięta/limonka/woda gazowana/
cukier trzcinowy

absolut pears/syrop passion fruit/
pomarańcza/limonka/sprite

Aperol Spritz

23

Tequila Sunrise

24

aperol/prosecco/woda gazowana/pomarańcza

tequila/sok pomaranczowy/grenadyna

Whisky sour

whisky Woodford/syrop z cytryny/cukier
trzcinowy/białko kurze/ angustura

25

Cuba Libre

21

Illusion

23

rum/ Coca-Cola/limonka
wódka/triple sec/ likier melonowy/sok
ananasowy

WINA

vines

Wino domu Marques De Verdellano 22/39
Hiszpania białe/czerwone 25/50 cl
house vine Spain white/red 25/50cl

Casa Pecunia Frizzante bianco 12/26/45
Włochy musujące 10/25/50 cl

Casa Pecunia Prosecco
Włochy musujące 75 cl

75

Casa Pecunia Pinot Grigio

14/75

Ozzi Chardonnay

14/75

Riesling Me Pfalz

75

Włochy białe 12,5/75 cl

Australia białe 12,5/75 cl
Niemcy białe 75 cl

Vistamar Cabernet Savignon

14/75

Ozzi Shiraz

14/75

Chile czerwone 12,5/75 cl

Australia czerwone 12,5/75 cl

Masseria Parione Primitivo
Włochy czerwone 75 cl
691 250 101
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High percentage

Wyborowa 40 ml / 0,5 l vodka
Porterówka 40 ml
DISTIL. No 9 40 ml / 0,5 l

7/79
7
8/99

Finlandia 40 ml / 0,5 l

8/99

wódka rzemieślnicza
craft vodka

vodka

Raspberry/Mango/Coconut

Finlandia Botanical 40 ml / 0,5 l
Wildberry/Cucumber

vodka

J.A. Baczewski 40 ml / 0,5 l vodka 12/129
Śliwowica Paschalna 40 ml

19

Tequila Jose Cuervo 40 ml

15

silver/resposado

Jagermeister 40 ml

14

Gin Segram’s 40 ml

14

Gin Fords 40 ml

22

Rum Brugal 40 ml

14

Jameson 40 ml

14

Jack Daniel’s 40 ml

17

Jack Daniel’s apple 40 ml

17

Jack Daniel’s Fire 40 ml

17

Jack Daniel’s Rye Whiskey 40 ml

17

Gentelmen Jack Rare
Tennesse Whiskey 40 ml

28

Jack Daniels Single Barrel 40 ml

32

Wood Reserve 40 ml

25

The BenRiach 10YO 40 ml

25

The GlenDronach 12 YO 40 ml

30

GlanGlassaugh Torfa 40 ml

28

95
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Nasze piwa
GRODZKI PILS
zawartość ekstraktu: 11,9° Plato
zawartość alkoholu: 4,9% obj.
goryczka: 27 IBU
temperatura serwowania: 5-7°C
składniki: woda, słód pilzneński, chmiel, drożdże
Jasne pełne piwo dolnej fermentacji. Obfita piana, roślinno-chmielowy bukiet i pełna
treść to wyróżniki trunku, który pozostawia na podniebieniu charakterystyczną
przyjemną goryczkę pochodzącą z chmielu odmiany Lubelski i Marynka.

GRODZKIE PSZENICZNE
zawartość ekstraktu: 12,4 ͦ Plato
zawartość alkoholu: 4,8% obj.
goryczka: 12 IBU
temperatura serwowania: 4-5°C
składniki: woda, słód pszeniczny, słód pilzneński, chmiel, drożdże
Jasne pełne piwo górnej fermentacji. Bursztynowo-pomarańczowe piwo o puszystej
trwałej pianie oraz intensywnym aromacie bananów i goździków, które nie dominują
nad świetnie zbalansowanym słodko-kwaskowatym trunkiem.

GRODZKI BURSZTYN
zawartość ekstraktu: 16,6° Plato
zawartość alkoholu: 6,5% obj.
goryczka: 14 IBU
temperatura serwowania: 7-9°C
składniki: woda, słód monachijski, wiedeński, karmelowy, chmiel, drożdże
Mocny, treściwy lager z bardzo delikatną szlachetną niedrapiącą goryczką, której
towarzyszą nuty pieczonego chleba, prażonych słodów i rodzynek. W posmaku czuć
ciepło alkoholu. Piwo o ciekawym, złożonym bukiecie.

GRODZKA AIPA
zawartość ekstraktu: 16,6 ͦ Plato
zawartość alkoholu: 5,7% obj.
goryczka: 45 IBU
temperatura serwowania: 7-9°C
składniki: słód pale ale, pilzneński, chmiel, drożdże
Piwo warzone z udziałem chmieli amerykańskich. Początkowo wyczuwalne słodkie
i owocowe aromaty cytrusów, kwiatów i żywic, ustępują miejsca chmielowej goryczce.
Doskonałe zbalansowanie zbożowej słodyczy z goryczką amerykańskich chmieli czyni
z naszej AIPY zaskakujący trunek. Prawidziwa gratka nie tylko dla piwoszy!
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