
PIWA W STA EJ OFERCIE

PIWA SEZONOWE

Bierhalle PILS
Piwo jasne dolnej fermentacji. Rześkie o intensywnej 

goryczce chmielowej. Wyprodukowane przy użyciu wyłącznie 

naturalnych surowców: słodu jęczmiennego, wody, drożdży dolnej fermentacji 

oraz szlachetnych odmian chmielu Hallertauer. Złoty medal KPR 2015.

0,4 l / 1 l (alk. 4,9% obj., ekstr. 12º)   14,00 zł / 26,00 zł

Bierhalle WEIZEN
Grand Prix Chmielaki 2017 
– tytuł najlepszego piwa w Polsce!

Piwo pszeniczne, górnej fermentacji o wyczuwalnym 

zapachu bananów, goździków, cynamonu oraz aromatycznego 

chmielu. Naturalnie mętne, musujące, doskonale gasi pragnienie.

0,5 l / 1 l (alk. 4,8% obj., ekstr. 12,6º)   14,00 zł / 26,00 zł

Bierhalle MARCOWE
Mocne piwo dolnej fermentacji. Bazą zasypu jest słód monachijski. 

Bursztynowa barwa, umiarkowana słodycz, pełnia smaku oraz delikatna 

goryczka sprawiają, że »Bierhalle Marcowe« bije rekordy popularności.

0,4 l / 1 l (alk. 5,8% obj., ekstr. 13,7º)   16,00 zł / 29,00 zł

Bierhalle WITBIER*
Piwo górnej fermentacji. Łagodne, orzeźwiające 

piwo pszeniczne o gładkim owocowym smaku, 

z nutą kolendry i gorzkich pomarańczy. 

Doskonale gasi pragnienie.

0,5 l / 1 l (alk. 4,8% obj., ekstr. 12º)   16,00 zł / 29,00 zł

Bierhalle ALTBIER*
Piwo górnej fermentacji, wytwarzane według 

starej sztuki warzenia. Charakteryzuje się 

ciemnomiedzianym odcieniem oraz intensywnym, 

słodowo-chmielowym zapachem. To piwo o dużej 

treściwości, silnie oddziałujące na kubki smakowe 

a jednocześnie lekkie i musujące.

0,5 l / 1 l (alk. 4,8% obj., ekstr. 12,5º)   16,00 zł / 29,00 zł

Bierhalle DUNKELWEIZEN*
Ciemne, pszeniczne piwo górnej fermentacji 

o wyczuwalnym zapachu bananów, goździków 

z nutami karmelowymi oraz aromatycznego chmielu.

0,5 l / 1 l (alk. 4,9% obj., ekstr. 12,8º)   16,00 zł / 29,00 zł

Bierhalle DUNKEL*
Piwo ciemne, dolnej fermentacji o delikatnym, 

wyczuwalnym zapachu karmelu i aromatycznego 

chmielu.

0,4 l / 1 l (alk. 4,8% obj., ekstr. 12,2º)   16,00 zł / 29,00 zł

Bierhalle BOCK*
Mocne, ciemne piwo dolnej fermentacji. 

Doskonale zrównoważoną goryczkę przeplatającą 

się ze smakiem słodu oraz karmelem piwo to 

zawdzięcza długotrwałemu, trwającemu powyżej 

75 dni procesowi leżakowania.

0,4 l / 1 l (alk. 6,7% obj., ekstr. 16,5º)   17,00 zł / 31,00 zł 

Bierhalle ROSALIE*

Staro-frankońskie piwo dolnej 

fermentacji obfi tujące w smaki, 

pochodzące z mieszaniny 

specjalnie wyselekcjonowanych 

bawarskich słodów. Zachwycająca, lśniąca, 

rudo-miedziana barwa, charakterystyczny 

chmielowy aromat oraz zrównoważona goryczka 

spotyka się z wyjątkowo słodowym, unikalnym 

dla piwa Rosalie smakiem. Złoty medal KPR 2016.

0,4 l / 1 l (alk. 5,0% obj., ekstr. 12º)   16,00 zł / 29,00 zł

Bierhalle DOPPELBOCK*
Mocne piwo dolnej fermentacji. Długi okres 

leżakowania nadaje temu piwu gładką, dobrze 

zaokrągloną treść i bogaty, złożony słodowy 

smak, a wszystko to podkreśla ciemna, 

mahoniowoczerwonobrązowa barwa.

0,4 l / 1 l (alk. 7,2% obj., ekstr. 18,5º)   18,00 zł / 33,00 zł

Bierhalle MAIBOCK*
Mocne piwo dolnej fermentacji o ciemnozłotej 

barwie. Delikatne i zrównoważone o owocowo-

ziołowo-słodowym charakterze.

0,4 l / 1 l (alk. 6,7% obj., ekstr. 16,5º)   18,00 zł / 33,00 zł

Bierhalle PUMPKIN ALE 

(Piwo Dyniowe)*
Naturalnie mętne, jęczmienne piwo górnej 

fermentacji o subtelnej goryczce chmielowej. 

Zastosowane do produkcji cynamon, gałka 

muszkatołowa oraz imbir sprawiają, że piwo to ma 

delikatny charakter rozgrzewający.

0,5 l / 1 l (alk. 8,8% obj., ekstr. 13,7º)   16,00 zł / 29,00 zł

Bierhalle AMERICAN PALE ALE 

(APA)*
Odświeżające, mocno chmielowe piwo jęczmienne 

górnej fermentacji z odpowiednim wsparciem 

słodowym. Pierwszoplanową rolę odgrywa wyraźny, 

cytrusowo-żywiczny aromat amerykańskich odmian 

chmielu. Chmielone na zimno.

0,5 l / 1 l (alk. 5,8% obj., ekstr. 13,7º)   17,00 zł / 31,00 zł

Bierhalle ROGGENBIER*
Piwo górnej fermentacji, warzone przy użyciu 

słodu żytniego. Mglista, miedziano-brązowa barwa 

z niespotykaną dla innych piw oleistą konsystencją. 

Pełne w smaku z delikatnie zarysowaną goryczką 

oraz nutą przyprawowych goździków.

0,5 l / 1 l (alk. 4,8% obj., ekstr. 12,8º)   16,00 zł / 29,00 zł

Bierhalle DUBBEL*
Mocne piwo górnej fermentacji o ciemnobursztynowej 

barwie i kremowej pianie. Delikatnie karmelowe, 

herbatnikowe, ze złożonym aromatem fi g, melonów 

i rodzynek. Przyprawowe tony goździków i pieprzu 

wynikają z zastosowania belgijskich szczepów 

drożdży.

0,5 l / 1 l (alk. 6,7% obj., ekstr. 16,5º)   17,00 zł / 31,00 zł

Bierhalle STOUT*
Piwo górnej fermentacji 

o ciemnobrązowej, czarnej barwie. 

Mocno wyczuwalne aromaty 

kawowe oraz palonego jęczmienia 

z delikatnymi nutami kakaowymi i średnią goryczką. 

Srebrny medal KPR 2015.

0,4 l / 1 l (alk. 5,2% obj., ekstr. 12,8º)   17,00 zł / 31,00 zł

Piwo bezalkoholowe TUCHER 0,5 l     16,00 zł

Piwa testowe 0,125 l     4,00 zł

Syrop do piwa 0,04 l     3,00 zł

Dzban piwa 5 l     115,00 zł

Dzban piwa* 5 l piwa sezonowe     130,00 zł

Butelka dowolnego piwa na wynos 0,33 l 
   7,00 / 9,00* zł

Beczka dowolnego piwa na wynos 2 l    
   50,00 zł / 50,00* zł

Beczka dowolnego piwa na wynos 5 l    
   120,00 zł / 120,00* zł

Wszystkie nasze piwa są niefi ltrowane i niepasteryzowane a dwutlenek węgla 
pochodzi z naturalnego procesu fermentacji.

Dostępne w wybranych okresach roku. Szczegółowe informacje u obsługi.
Słody jęczmienne i pszeniczne mogą zawierać potencjalne alergeny.y ję p gą p j g y

*piwo  sezonowe
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PRZYSTAWKI

ZUPY

ŻUR DOMOWY Z BIAŁĄ KIEŁBASĄ
Zupa z pachnąca białą kiełbasą, majerankiem 

i swieżym chrzanem. Podawana z jajkiem.

250 ml  
 

 24,00 zł

ZUPA GULASZOWA przygotowana zgodnie 
z oryginalną wegierską recepturą
Wykwintna zupa z wołowiny, doprawiana wegierską papryką 

i warzywami (marchew, cebula, seler, ziemniaki).

250 ml  
 

 27,00 zł

ZUPA POMIDOROWA z makaronem 
Domowa zupa pomidorowa na bazie bulionu drobiowego, 

                                        podana z makaronem.

250 ml  
 

 22,00 zł

SZNYCEL GIGANT
Schab w chrupiącej panierce, 

podany z frytkami i cytryną.

 225 / 180 g  
 

 43,00 zł

POLSKA KIEŁBASA Z RUSZTU
Oryginalna kiełbasa podawana z surówką 

z kiszonych ogórków oraz frytkami.

180 / 180 / 160 g 
 

 35,00 zł

SŁYNNY PLACEK PIWOSZA
Placek ziemniaczany z gulaszem piwnym 

z mięsem wieprzowym i warzywami (cebula, 

pieczarki, marchew, seler).

200 g  
 

 39,00 zł

PIEPRZNY ŁOSOŚ
Pieczony fi let z łososia z pieprzem, 

podawany z duszonym szpinakiem 

i puree ziemniaczanym.

160 / 100 / 150 g 
 

 56,00 zł

KURCZAK PIECZONY
Połówka pieczonego kurczaka, 

podana w towarzystwie chrupiących frytek.

400 / 150 g 
 

 36,00 zł

PIEROGI UKRAIŃSKIE
Ręcznie lepione pierogi z farszem serowo-

ziemniaczanym z okra są z boczku i cebuli.

8 szt. / 280 g  
 

 30,00 zł

PIEROGI Z MIĘSEM
Gotowane lub smażone tradycyjne pierogi 

z gotowanym mięsem wieprzowym 

i duszoną cebulą.

8 szt. / 280 g  
 

 30,00 zł

PIEROGI Z FETĄ I SZPINAKIEM
Ręcznie lepione pierogi z serem typu feta 

i świeżym szpinakiem.

8 szt. / 280 g  
 

 30,00 zł

PIELMIENI
Oryginalne ukraińskie pierogi z mięsem, 

podawane z octem i pieprzem.

250 g  
 

 30,00 zł

KARTACZE
Tradycyjne ziemniaczane kluchy nadziane 

pieczonym mięsem, okraszone cebulką 

i boczkiem.

2 szt. / 300 g  
 

 32,00 zł

OGNISTE SKRZYDEŁKA 
Ostre, jednokostne skrzydełka podane z selerem naciowym, 

marchewką  i sosem jogurtowym. 

210/50/50/40 g  
 

 24,00 zł

ZESTAW CHRUPIĄCYCH ZAKĄSEK
Ostre panierowane skrzydełka, frytki, krążki cebulowe, 

kalmary panierowane, kąski z serem cheddar. 

Podawane z sosami czosnkowym i BBQ. 

100 / 64 / 88 g  
 

 44,00 zł

DOMOWY SMALEC ZE SKWARKAMI
Smalec ze skwarkami, jabłkiem i cebulą, doprawiany czosnkiem, 

podany z kiszonymi ogórkami i pieczywem.

100 g  
 

20,00 zł

PIWOWARSKI PRECEL
Ciepły, chrupiący precel, podawany z pastą 

jajeczną ze szczypiorkiem.

80 / 60 g  
 

15,00 zł

ZIEMNIACZKI W BOCZKU
Złociste mini ziemniaczki, pieczone z serem Mozzarella, 

zawinięte w plaster wędzonego boczku.

200 g 
 

21,00 zł

ŚLEDŹ W OLEJU LNIANYM
Podawany z cebulką i ziemniaczkami.

120 / 100 g 
 

25,00 zł

 NAPOJE GORĄCE 

Espresso 30 ml      11,00 zł

Kawa z ekspresu 150 ml      11,00 zł

Cappucino 150 ml      12,00 zł

Latte 200 ml      14,00 zł

Herbata RICHMONT 400 ml      13,00 zł

 NAPOJE GAZOWANE 

Pepsi, Pepsi Light, Mirinda Orange, 

7UP, Schweppes Tonic 

200 ml / 400 ml      9,00 /14,00 zł

Woda gazowana, niegazowana

330 ml / 500 ml      8,00 /12,00 zł

Soki/nektary TOMA 

pomarańczowy, czarna porzeczka, 

jabłkowy

200 ml / 400 ml      9,00 /14,00 zł

Soki świeżo wyciskane 

pomarańczowy, grejpfrutowy, 

pomarańczowo-grejpfrutowy,

200 ml / 400 ml      13,00 /21,00 zł

Dania mogą zawierać alergeny o szczegóły zapytaj obsługę.
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  KLASYKI BIERHALLE
SA ATKI

SAŁATKA PIWOWARA
Kolorowa sałata z nutą bawarskiego sosu, posypana pieczonym 

kurczakiem, serem zółtym, jajkiem i grzankami.

100 / 280 g  
 

 36,00 zł

SAŁATKA Z KOZIM SEREM
Rukola, roszponka, pieczony burak, grillowana gruszka, 

orzech włoski, podawana z sosem vinegrette.

60 /150 g  
 

 38,00 zł

SOCZYSTA GOLONKA Z KOCIOŁKA
Soczysta gicz wieprzowa duszona w aromatach 

Puszczy Knyszynskiej, podana z puree 

ziemniaczanym, chrzanem i musztardą.

   
 12,00 zł / 100 g

CHRUPIĄCA GOLONKA Z PIECA
Pieczona na chrupko gicz wieprzowa dla dwojga, 

podana z kapustą sauer (kapusta kiszona, 

cebula, kminek), ogórkami kiszonymi, chrzanem, 

musztardą i pieczonymi ziemniakami.

 
 13,00 zł / 100 g

LEGENDARNE ŻEBERKA 

WIEPRZOWE PIECZONE

W SOSIE BBQ
Wyśmienite pieczone żeberka, marynowane 

w sosie BBQ z dodatkiem aromatycznego imbiru 

i wędzonych śliwek. Podawane w towarzystwie 

frytek i z surówką colesław.

350 / 100 / 150 g  
 

 59,00 zł

SCHABOWY
Tradycyjny schabowy podany ze smażonymi 

plastrami ziemniaków, pomidorami i cebulką.

150 / 180 / 180 g  
 

 39,00 zł

 DODATKI 

Chrzan 40 g      4,00 zł
Musztarda 40 g      4,00 zł
Ketchup 40 g      4,00 zł
Majonez 40 g      4,00 zł
Sos BBQ 40 g      4,00 zł
Sos czosnkowy 40 g      4,00 zł
Kwaśna śmietana 40 g      4,00 zł
Frytki 120 g      10,00 zł
Ziemniaki 200 g      8,00 zł 
Jajko sadzone 50 g      4,00 zł
Koszyk pieczywa 200 g      5,00 zł

 SURÓWKI      10,00 zł / 200 g
Z OGÓRÓW KWASZONYCH 

COLESŁAW

POMIDORY Z CEBULKĄ

KAPUSTA SAUER

BURGER BIERHALLE
Soczyste mięso wołowe mielone, pomidor, ogórek konserwowy, 

cebula czerwona, sałata lodowa. Podawany z frytkami i surówką 

colesław.

200  / 40 / 35 g 
 

 39,00 zł

CIABATTA PO WIEDEŃSKU
Złociste stripsy z piersi kurczaka zapiekane z mozarellą i świeżymi 

pomidorami, zamknięte w chrupiącej ciabatcie z majonezem 

bazyliowym.

110 / 200 g 
 

 36,00 zł

TORTILLA KURA NACHOS
Grillowana tortilla ze złocistymi stripsami, chrupiącymi nachosami 

oraz świeżymi warzywami: sałata Bionda, sałata Rosso, pomidor, 

ogórek, cebula i sosem Algerienne. Podawana z frytkami 

i surówką colesław.

200 / 40 / 35 g 
 

 29,00 zł

TORTILLA WEGAŃSKA
Grillowana tortilla  zawinięta z nuggetsami „Jak Nuggetsy” 

od Vegetarian Butcher, sałatą lodową, pomidorem 

i majonezowym sosem wegańskim. Podawana z frytkami 

i surówką colesław.

200 / 40 / 35 g 
 

 29,00 zł

 WYBIERZ DODATKOWY SKŁADNIK 

Bekon      4,00 zł
Papryczki jalapeno    4,00 zł
Ser gouda      4,00 zł
Jajko sadzone      4,00 zł


