OD 13:00 DO 18:00

HAPPY HOUR

PONIEDZIAŁEK

DOWOLNY BURGER W ZESTAWIE 19,90

WTOREK

KAŻDE PIWO 500 ML ZA 8,90

ŚRODA

DOWOLNE DWIE PIZZE ZA 35,00
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MENU
PRZYSTAWKI
• Tatar wołowy

29,90

polędwica wołowa 100g/ogórek kiszony/szalotka/żółtka jaja/grzyby
marynowane/musztarda dijon

• Deska wędlin i serów z Lubelszczyzny

39,90
4 osoby 75,90
2 osoby

2 rodzaje wędlin z wędzarni Roztoczańskiej po 100g/2 rodzaje serów podpuszczkowych z Leśniczówki po 100g/cebularz/pikle

• Kanapka Grodzka

14,90

• Deska do piwa

25,90

cebularz/szarpana wieprzowina w sosie własnym/pomidor/ogórek
6 szt. skrzydełek w tempurze/4szt. ser w panierce/6 szt. krążki cebulowe/
frytki/sos czosnkowy/ketchup

ZUPY
• Piwna na Pilsnerze

16,90

• Rosół

12,90

• Zupa dnia

11,90

z cebularzem

z domowym makaronem

o dostępność w danym dniu prosimy pytać obsługę

SAŁATKI
• Camembert

25,90

• Wege

27,90

• Cezar

23,90

sałata rzymska/melon/filet z pomarańczy/camembert/prażone ziarna/
sos malinowy/grzanki
mix sałat/marynowana czerwona cebula/czarne oliwki/tempeh/pomidorki
koktajlowe/kasztany jadalne/oliwa z chilli
kurczak grillowany/sałata rzymska/pomidorek koktajlowy/parmezan/
sos cezar/grzanki
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BURGERY

stopień wysmażenia medium well/100% wołowiny/ sosy produkcji własnej

• Burger Grodzki

25,90

• Burger klasyczny

24,90

• Burger kurczak

24,90

• Burger wege

27,90

cebularz/mięso wołowe 200g/sos piwny na naszym pilsie/ser bursztyn/
ogórek kiszony/jajko sadzone/sałata
bułka maślana/mięso wołowe 200g/majonez domowy/bekon/
cebula marynowana/ser cheddar/pomidor sałata rzymska
bułka maślana/pierś z kurczaka 180g/sos szefa/świeży ogórek/
czerwona cebula/sałata rzymska
bułka/kotlet z cieciorki i czerwonej fasoli 200g/chutney ze śliwek/pesto ze
szczypiorku/pomidor/sałata

• Dodatki do burgera

6,90
9,90
1,90

frytki/nasza surówka
dodatkowe mięso
ostry organiczny sos

DANIA GŁÓWNE
• Stek z antrykotu

59,90

• Udko kacze konfitowane

39,90

• Filet z pstrąga z Pustelni

31,90

• Schabowy w panierce

27,90

• Pierś z kurczaka sous vide

27,90

antrykot 200g/frytki steakhouse/demi glace/czerwona cebula/ogórek/
roszponka/vinegret
udko kacze konfitowane 180g/pieczona dynia hokkaido/
karmelizowana śliwka na czerwonym winie/czosnek/rozmaryn
filet z pstrąga 180g/ryż bazyliowy/salsa pomidorowa/kalarepa/chips z batata

schab wieprzowy 160g/puree ziemniaczane z chrzanem/tarte buraczki

pierś z kurczaka 180g/puree kalafiorowe z natką pietruszki/baby marchewka/
sos z czarnej porzeczki
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PIZZA

z oliwami smakowymi

• Grodzka
sos pomidorowy/ser mozzarella/boczek/ogórek konserwowy/
czerwona cebula/szczypiorek

21,90

• Prosciutto

29,90

• Spinata

25,90

• Salami funghi

25,90

• Kurczak pieczony

24,90

• Hawajska

23,90

• Pera

23,90

• Peperoni

23,90

• Neapolitana

22,90

• Margherita

19,90

sos pomidorowy/ser mozzarella/szynka parmeńska/pomidorki koktajlowe/
parmezan/rukola
sos pomidorowy/ser mozzarella/salami spinata/kapary/chilli/czosnek
sos pomidorowy/ser mozzarella/salami napoli/pieczarki/cebula
sos pomidorowy/ser mozzarella/kurczak/cebula/pieczarki
sos pomidorowy/ser mozzarella/szynka cotto/ananas
oliwa/gruszka/orzechy włoskie/rukola
sos pomidorowy/ser mozzarella/salami peperoni/chilli
sos pomidorowy/ser mozzarella/kapary/anchois/oliwki/bazylia
sos pomidorowy/ser mozzarella/bazylia

DESERY
• Eton mess

14,90

• Lody

14,90

• Ciasto dnia

14,90

Zestaw deserowy

19,90

beza/owoce/mascarpone/bita śmietana/sos owocowy
lody 3szt/kruszonka/bita śmietana/owoce

deser + dowolna kawa
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NASZE PIWA

NAPOJE ZIMNE

Pilsner
Dunkel

330 ml

8,90

Bursztynowe

500 ml

12,90

Weizen

1l

22,90

Piwa sezonowe

5,50
11
16,50
22

1 x 125ml
2 x 125ml
3 x 125ml
4 x 125ml

Beczka na miejscu 5 l

99,90

Beczka na wynos 5 l

109,90

Piwo butelkowane na wynos

12,90

500 ml

15,90/16,90

goździki/pomarańcz/ suszone owoce

14,90/15,90

malinowy/imbirowy z miodem 330 ml
goździki/pomarańcz/ suszone owoce

Grzane wino 200 ml

10,90

alkoholowe/bezalkoholowe
goździki/pomarańcz

Herbata z maliną 250 ml

12,90

ceylon gold/laska cynamonu/pomarańcz/
goździki/miód/sok malinowy

Herbata leśna 250 ml

12,90

forest fruits/suszone owoce/świeży imbir/
cytryna/goździki/miód
691 250 101

klasyczna/owocowa

13,90/16,90

Coca/Fanta/Sprite 250ml/1l 6,90/20,90
6,90/20,90

pomarańcza/grejpfrut/jabłko/porzeczka/
pomidor

Fuzetea 250 ml

6,90

brzoskiwnia/cytryna

Woda mineralna 330 ml/1l

6,90/10,90

gazowana/niegazowana

Red Bull/Burn 250 ml

12,90/10,90

POZOSTAŁE
10,90

Bawaria klasyczna/pszeniczna

malinowy/imbirowy z miodem 500 ml

Grzaniec bezalkoholowy

Lemoniada 250 ml

Piwo bezalkoholowe 330 ml

NA ROZGRZEWKĘ

18,90

pomarańcza

Sok Cappy 250 ml/1l

Deska degustacyjna

Grzaniec na Pilsnerze

Świeżo wyciskany sok 300 ml

@Browar Grodzka15

Cydr Lubelski 440 ml

12,90

miodowy/niefiltrowany/klasyczny

NAPOJE GORĄCE
Herbata Sir William’s

8,90

Espresso

7,90

Americano

8,90

Cappuccino

8,90

Caffe latte

9,90

Irish caffe

12,90

Frappe

12,90

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

WYSOKI PROCENT

White Lady

18,90

Strawberry Mojito

18,90

gin/likier triple sec/sok z cytryny
rum/truskawki/mięta/limonka/woda
gazowana/cukier trzcinowy

Brazyliana Pears

18,90

P.S. I love You

18,90

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

rum/baileys/śmietanka/syrop czekoladowy/
cynamon

Margarita Truskawkowa

tequila bianco/triple sec/truskawki/
cytryna

Aperol Spritz

21,90

Shoty 4szt

6,90/69

Żubrówka 40 ml / 0,5 l

6,90/69

Absolut 40 ml / 0,5 l

8,90/99

Finlandia 40 ml / 0,5 l

8,90/99

J.A. Baczewski 40 ml / 0,5 l

11,90/129

Śliwowica Paschalna 40 ml

12,90

Soplica smakowa 40 ml / 0,5 l

7,90/79

pigwowa/malinowa/cytrynowa

23,90

aperol/prosecco/woda gazowana/
pomarańcza

Wyborowa 40 ml / 0,5 l

25,90

malinowe/truskawkowe

WINA

14,90/16,90

Tequila Olmeca 40 ml
blanco/gold

Jagermeister 40 ml

14,90

Gin Segram’s 40 ml

14,90

Martini 100 ml

12,90

bianco/extra dry/rosso/rosato

Rocca Antica białe/czerwone
10/25/50 cl

8/18/30

Terra Musa Verduzo białe

11/55

Prosecco białe

12,90

Veneto 10/75 cl
10 cl

Ca’Tullio Prosecco białe
75 cl

Conde Valdemar czerwone
75 cl

75
100

Rum Havana 40 ml

12,90/14,90

club 3/club 7

Metaxa 7* 40 ml

18,90

Hennessy 40 ml

23,90

Ballantine’s 40 ml

14,90/20,90

finest/12 years

Jameson 40 ml

13,90

Terra Musa Pinot białe

60

Jack Daniel’s 40 ml

16,90

Platonico czerwone

70

Glenfiddich 40 ml

18,90

Konigswingert Riesling białe

75

Glenlivet 40 ml

18,90

Johnnie Walker Black 40 ml

16,90

Rio Alto Classic białe

70

Grigio Classico 75 cl
75 cl

Kabinett 75 cl

Chardonnay 75 cl

Tulbagh Shiraz czerwone
Pinotage 75 cl
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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
skład: woda, słód pilzneński, chmiel, drożdże
informacja o piwie:
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
skład: woda, słód pszeniczny, słód pilzneński, chmiel, drożdże
informacja o piwie:
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 DUNKEL
zawartość ekstraktu: 13,4 ͦ Plato
zawartość alkoholu: 5,5% obj.
goryczka: 17 IBU
temperatura serwowania: 7-9°C
skład: woda, słód monachijski, pilzneński, karmelowy, carafa, chmiel, drożdże
informacja o piwie:
Ciemne piwo dolnej fermentacji. Trunek w kolorze miedzi i aromacie prażonego słodu
z nutą toffi. W tle wyczuwalny orzechowy posmak. Dobrze zbalansowana słodycz
z goryczką czyni go niezwykle lubianym lagerem chętnie wybieranym przez Panie.
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NASZE PIWA

GRODZKI BURSZTYN
zawartość ekstraktu: 16,6° Plato
zawartość alkoholu: 6,5% obj.
goryczka: 14 IBU
temperatura serwowania: 7-9°C
skład: woda, słód monachijski, wiedeński, karmelowy, chmiel, drożdże
informacja o piwie:
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.

GRODZKIE WITBIER
zawartośd ekstraktu: 12,4 ͦ Plato
zawartośd alkoholu: 4,5% obj.
goryczka: 12 IBU
temperatura serwowania: 5-7°C
skład: woda, słód pilzneński, pszeniczny, pszenica, owies, curacao, kolendra, chmiel,
pomarańcza, cytryna
informacja o piwie:
Piwo rześkie o niespotykanym zbożowym charakterze, złamanym intensywnym
aromatem kolendry, owoców cytrusowych w szczególności pomarańczy, cytryny
i limonki.

GRODZKA AIPA
zawartość ekstraktu: 16,6 ͦ Plato
zawartość alkoholu: 5,7% obj.
goryczka: 45 IBU
temperatura serwowania: 7-9°C
skład: słód pale ale, pilzneński, chmiel, drożdże
informacja o piwie:
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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