Étlap kiszállítással vagy elvitelre
Teljes étlapunkra érvényes a

#Ha nem ízlik az étel, vagy csakgnemaannyira,
r a mintn aztcvártad,
ia
jelezd az első pár falat után, és azt a fogást mi álljuk!

ZIP Brewhouse Kft.
H-3525 Miskolc, Arany János tér 1. A épület fsz.
brewhouse@zips.hu | www.zips.hu
Az áraink forintban értendőek, az áfát tartalmazzák.

Rendelés, információ:
shop.zips.hu | +3646952192
Nyitvatartás (elvitelre), kiszállítás
H – V: 11.00 – 19.00

LEVESEK / SOUPS
Borscsleves marhahússal, céklával, orosz tejföllel
Borscht soup with beef, beetroot and Russian sour cream
1290.-

ELŐÉTELEK, SÖRKORCSOLYÁK / STARTERS, SAVOURY SNACKS
Csípős csirkeszárny, BBQ-mártás, fűszeres fetakrém, zöldségek
Spicy chicken wings, BBQ sauce, spicy feta cream, vegetables
2290.Borjúhúsos és sertéshúsos pelmeni, tokaji ecet, orosz tejföl, petrezselyem
Veal and pork stuffed pelmeni, „Tokaj” wine vinegar, Russian sour cream, parsley
2790.-
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ZIP’S KLASSZIKUSOK / ZIP’S CLASSICS
Cézár saláta, tanyasi csirkemell, ropogós bacon, parmezán, fokhagymás házi kenyér
Caesar salad, chicken breast, crispy bacon, parmesan,
served with homemade garlic bread
2690.Szaftos sertésszűz brassói burgonyával, házi savanyúsággal
Juicy pork tenderloin with Brasov roast potatoes and homemade pickles
3490.Báránycsülök currymártásban, pirított pakchoi, sült fokhagymás burgonyapüré
Lamb shank in curry sauce, roasted pakchoi
served with mashed potatoes and fried garlic
4490.Bőrös fogasfilé szalonnás túrós csuszával, tejfölös paprikás mártással
Zander filet with skin served with layered fried pasta
with cottage cheese and paprika flavored sour-cream
3990.Fél beregi csirke ropogósra sütve, vajas burgonyapürével, fűszeres fetakrémmel
Half a chicken fried crispy with buttered mashed potatoes and spicy feta cream
4490.Rántott tanyasi csirke (mell, szárny, comb) petrezselymes burgonyával, friss salátával
Fried chicken (breast, wings, drumstick) with parsley potatoes and fresh salad
3490.Konfitált kacsacomb pirított káposztás tésztával, almakompóttal
Confit duck leg with roasted cabbage pasta and apple compote
3290.BBQ fűszerezésű oldalas, coleslaw, házi sült burgonya
BBQ spare ribs, coleslaw, homemade potato wedges
3990.Ropogós csülök, szalonnás tejfölös savanyú káposzta, sült nudli
Crispy pork knuckle, sauerkraut with sour cream and bacon served with fried dumplings.
3990.-
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BURGEREK / BURGERS
ZIP’s Dupla chili burger
bacon, cheddar, római saláta, savanyú uborka, sörös majonézes burgerszósz,
chilis bab, sült ecetes hegyes-erős paprika, jalapeno
bacon, cheddar, lettuce, pickles, beer-mayo, bacon, chili beans,
baked and pickled hot pepper, jalapeno
4590.ZIP’s chili burger
bacon, cheddar, római saláta, savanyú uborka, sörös majonézes burgerszósz, chilis
bab, sült ecetes hegyes-erős paprika, jalapeno
bacon, cheddar, lettuce, pickles, beer-mayo, bacon, chili beans,
baked and pickled hot pepper, jalapeno
3690.ZIP’s Dupla Chef’s burger
cheddar, római saláta, sörös hagymalekvár, érlelt sonka, savanyú uborka,
zempléni sajt, paradicsom
cheddar, lettuce, beer-onion jam, cured mangalitsa ham, pickles,
cheese from „Zemplén”, tomato
4790.ZIP’s Chef’s burger
cheddar, római saláta, sörös hagymalekvár, érlelt sonka, savanyú uborka, zempléni
sajt, paradicsom
cheddar, lettuce, beer-onion jam, cured mangalitsa ham, pickles,
cheese from „Zemplén”, tomato
3890.ZIP’s Dupla bacon and cheese burger
bacon, cheddar, római saláta, lila hagyma, savanyú uborka,
sörös majonézes burgerszósz, paradicsom
bacon, cheddar, lettuce, red onion, pickles, beer-mayo, tomato
4190.ZIP’s bacon and cheese burger
bacon, cheddar, római saláta, lila hagyma, savanyú uborka,
sörös majonézes burgerszósz, paradicsom
bacon, cheddar, lettuce, red onion, pickles, beer-mayo, tomato
3290.-
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ZIP’s Dupla classic burger
cheddar, római saláta, lila hagyma, savanyú uborka, sörös majonézes burgerszósz,
paradicsom
cheddar, lettuce, red onion, pickles, beer-mayo, tomato
3890.ZIP’s classic burger
cheddar, római saláta, lila hagyma, savanyú uborka, sörös majonézes burgerszósz,
paradicsom
cheddar, lettuce, red onion, pickles, beer-mayo, tomato
2990.-

SZÓSZOK / SAUCES
Sörös salsaszósz
Beer salsa
590.Fűszeres majonéz
Spicy mayonnaise
590.-

DESSZERTEK / DESSERTS
Narancsos csokoládémousse kakaóropogóssal
Orange-chocolate mousse with cocoa crisp
1390.Kókuszos sajttorta ananásszal, malátasziruppal
Coconut cheesecake with pineapple and malt syrup
1390.-
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TAPAS 1
Olíva & kapri & szardella – 3 féle olajbogyó, kapri és szardella
Olive & caper & anchovy – 3 types of olives, caper and anchovy
690.-

TAPAS 2
Sült ropogós pelmeni – orosz tejföl, petrezselyem, kimchi
Baked crispy pelmeni with Russian sour cream, parsley and kimchi
1390.Borjúhúsos pelmeni – orosz tejföl, tokaji ecet, snidling
Veal stuffes pelmeni with Russian sour cream‚Tokaj’ wine vinegar and chives
1390.Mangalicasonka & szürkemarha-szalámi –
12 hónapig érlelt megyaszói mangalicasonka, zöld borsos marhaszalámi, miskolci fehér
kolbász, csípős paprikás kolbász, ecetes uborka és friss kovászos kenyér
Mangalitsa ham & Hungarian Steppe Cattle (Hungarian Grey Beef) salami –
mangalitsa ham of Megyaszó, cured for 12 months, grey beef salami with green pepper,
cucumber salad with vinegar, fresh sourdough bread
1390.-

DESSZERTTAPAS / DESSERT TAPAS
Santiago torta –
tradicionális spanyol mandulatorta
Santiago cake –
traditional Spanish almond cake
1390.-
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