
ELŐÉTELEK, SÖRKORCSOLYÁK 
STARTERS, SAVOURY SNACKS

Ropogós litván kenyérrúd házi fűszersóval, sültfokhagyma-krémmel
Cripsy lithuanian bread stick, fried garlic cream

1.890 Ft 

Fűszeres aquadella, citrusos majonéz
Spicy aquadella, citrus mayo

2.090 Ft  

Lazac tatár, narancsos lilahagyma-saláta
Salmon tartare, orange red onion salad

3.490 Ft 

Mangalicamáj-pástétom, vörösboros paradicsomlekvár
Mangalitsa liver pate, tomato jam with red wine

2.890 Ft 

zip’s-kencék,  savanyított zöldségek — fűszeres krémsajt, smalec, padlizsánkrém
zip’s dips with pickled vegetables - spicy cream cheese, smalec, eggplant cream

2.890 Ft

LEVESEK / SOUPS
Hideg málnakrémleves, rebarbara

Cold raspberry cream soup, rhubarb
1.890 Ft 

Kakashúsleves, shimeji gomba, cukorborsó, répa, grízgaluska
Rooster broth, Shimeji mushrooms, sugar snap peas, carrots, dumplings

1.890 Ft 
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ZIP’S KLASSZIKUSOK / ZIP’S CLASSICS
Ropogós csülök, paprikás burgonya, kovászos uborka

Crispy knuckle, potato stew, fermented cucumber
4.790 Ft 

Malaccsásszár, póréhagymapüré, arancini, fűszeres almakompót 
Pork belly, leek puree, arancini, spicy apple compote

4.490 Ft 

Sertésszűz, brassói mártás, burgonya
Pork tenderloin, Brassov style sauce, potatoes

4.990 Ft 

Sertés fledermaus pankómorzsában, burgonyapüré, tonkatsumártás
Pork fledermaus in panko crumb, mashed potatoes, tonkatsu sauce

4.690 Ft 

Lecsó, mangalica-grillkolbász, házi kenyér
Letcho, mangalitsa grilled sausage, homemade bread

3.990 Ft 

Sült tanyasi csirke, friss kevert saláta
Roast chicken, fresh mixed salad

4.490 Ft 

Csirkemell supreme, polenta, kukorica, uborkasaláta
Chicken breast supreme, polenta, corn, cucumber salad

4.990 Ft 

Kacsa parmentier, camembert
Duck parmentier, camembert

5.490 Ft

Rozé kacsamell, fűszeres krémsajtos palacsinta, rebarbara
Rose duck breast, spicy cream cheese pancakes, rhubarb

7.390 Ft

Citrusos ponytfasírt, joghurtos töksaláta
Citrus carp meatloaf,yellow squash salad with yogurt

4.290 Ft 

Lazacsteak lime-levéllel, fokhagymás, spenótos hollandi mártás, vajas burgonya 
Salmon steak with lime leaves, garlic, spinach hollandaise sauce, butter potatoes

6.890 Ft 

Egészben sült pisztráng, petrezselymes burgonya, fűszervaj
Roastedtrout, potatoes with parsley, spiced butter

4.490 Ft
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BURGEREK / BURGERS 

Mindegyik burgerhez coleslawt és házi sültburgonyát adunk.  
A hús Charolais marhából készül és 150 g, de kérhető dupla hússal is 300 g.

All burgers come with coleslaw and homemade spicy fries. The beef patty is made of 
Charolais and is 150 g. It can be ordered with double patty, 300 g.

zip’s classic burger  
cheddar, kápia paprika, római saláta, lila hagyma,  

savanyú uborka, sörös majonézes burgerszósz, paradicsom
cheddar, sweet red pepper, lettuce, red onion, pickles, beer-mayo, tomato

4.290 Ft/150 g  �  5.890 Ft/300 g 

zip’s bacon and cheese burger 
bacon, cheddar, kápia paprika, római saláta, lila hagyma,  

savanyú uborka, sörös majonézes burgerszósz, paradicsom
bacon, cheddar, sweet red pepper, lettuce, red onion, pickles, beer-mayo, tomato

4.590 Ft/150 g  �  6.190 Ft/300 g 

BURGEREK MELLÉ KÉRHETŐ SZÓSZOK / SAUCES FOR BURGERS
Sörös salsaszósz

Beer salsa
640 Ft

Szarvasgombás majonéz
Truffle Mayo

890 Ft

DESSZERTEK / DESSERTS
Profiterol, vanília, pisztácia, csokoládé
Profiterole, vanilla, pistachio, chocolate

1.890 Ft 

Csokoládétorta, mályvacukor, céklás málnapüré
Chocolate cake, marshmallows, beetroot raspberry puree

1.890 Ft 
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VEGÁN ÉS VEGETÁRIÁNUS ÉTELEK / VEGAN AND VEGETARIAN FOODS
Hideg málnakrémleves, rebarbara

Cold raspberry cream soup, rhubarb
1.890 Ft

Paradicsomos arancini, parmezán, rukkola
Tomato arancini, parmesan, arugula

2.890 Ft 

Grillezett kecskesajt, rukkola, dinnyesaláta
Grilled goat cheese, arugula, melon salad

4.490 Ft 

zip’s vega burger 
kecskesajt, római saláta, lila hagyma, savanyú uborka, paradicsom

goat cheese, lettuce, red onion, pickles, tomato
3.990 Ft 

 Gluténmentes / Gluten-free  Húsmentes / Vegetarian

 zip’s sör felhasználásával készült / Prepared with zip’s beer Laktózmentes / Lactose-free

Az áraink forintban értendőek, az áfát tartalmazzák. 
A számla a szervízdíjat nem tartalmazza. 

Információ, asztalfoglalás, rendelés
+36 46 952 192  |  brewhouse@zips.hu  |  www.zips.hu

g a r a n c i a#
Ha nem ízlik az étel, vagy csak nem annyira, mint azt vártad,  

jelezd az első pár falat után, és azt a fogást mi álljuk! 

Teljes étlapunkra érvényes a



BBQ-fűszerezésű oldalas, coleslaw, házi sült burgonya
BBQ spare ribs, coleslaw, homemade spicy fries

4.990 Ft 

zip’s 2 kilós borda malátaszirupos szilvaszósszal, házi sült burgonya
zip`s 2 kilogram marinated spare ribs, plum sauce with malt syrup and homemade fries

18.990 Ft 

Érlelt marhabélszínsteak 300 g
Matured tenderloin steak 300 g

10.590 Ft 

Érlelt marhahátszínsteak 300 g
Matured sirloinloin steak 300 g

9.190 Ft 

Érlelt marha Rib Eye steak 300 g  
Matured Rib Eye steak 300 g

10.590 Ft 

Burgonyapüré 
Mashed potatoes

790 Ft 

Fűszeres házi sült burgonya
Homemade spicy freis

790 Ft 

Sült zöldség 
Steyr fry vegetables
1.390 Ft 

Kevert saláta
Mixed salad

1.290 Ft 

Tejszínes zöldbors-mártás
Creamy green pepper sauce

890 Ft 

Zöldfűszeres erdeigomba-mártás 
Green spicy forest mushroom sauce

890 Ft 

BBQ & Steak


