
Sörlap
Csapolt söreink:
PAULANER PREMIUM PILS VOL 4.9%

Az eredeti német maláta és a nemes komlófajták rafinált aromájával ren-
delkező Premium Pils egy világos sör, amelynek története egészen a 17. 
század kezdetéig nyúlik vissza. A Paulaner számára igen fontos a minő-
ség, ezért szigorúan betartják az eredeti receptúrák utasításait és nem 
adják ki a kezükből a sörök elkészítésének licencét sem. Így biztosak lehe-
tünk abban, ha bárhol a világban Paulaner sörrel találkozunk az kizáró-
lag Münchenben készült. A példásan tartós gyönyörű hófehér habkorona 
alatt kristálytiszta folyékony arany rejlik, melynek illatában komlós vonal 
dominál, ízében pedig egy kellően tiszta, kiegyensúlyozott, mégis karakte-
res, határozottan keserű főízre kerül a hangsúly.

PATER LINUS BELGA APÁTSÁGI SÖR VOL 6.5%

A Pater Linus teljesen különbözik a mindennapok népszerű lagereitől. 
Olyan minőséget ötvöz, amely megérdemli az elismerést. Igazi felső er-
jesztésű folyékony kenyér. Lecsengése mézes, édes almára emlékeztető. 
Kiegyensúlyozottan kesernyés, lágy ízvilág, mely első ízben idézi a tradi-
cionális apátsági főzőhagyományokat. Ez a különleges sör igazi és hiteles 
sörérzetet kínál a kolostor hagyományait és értékeit tükröző kivételes re-
ceptek alapján.

ERDINGER HEFE BÚZASÖR VOL 5.3%

1886-ban Bajorország szívéből, a München fölött 35 kilométerre fekvő idilli 
kisvárosból Erdingből indult világhódító útjára ez a különlegesen kiváló 
minőségű búzasör, hagyományos receptúra és eljárás szerint. Búzasörök-
höz képest meglepően könnyed vonalat képvisel. Illatában erre csak ráerő-
sít a megjelenő narancs-citrom aromákkal és a komló fűszeres kesernyés 
utóízével. Ez a sör szinte követeli fogyasztójától a következő pohár Erdin-
gert.

ERDINGER DUNKEL BARNA BÚZASÖR VOL 5.3%

Az Erdinger barna búzasör a finom aromakomlótól és a barnára pörkölt 
malátától nyeri el telt ízét. A határozott sötét szín karakteres nehéz sörre 
utal, de a diszkréten karamelles, pörkölt maláta illat mögött megjelenő 
citrusok ellensúlyozzák ezt. Ízében (hasonlóan világos párjához) meglepő-
en fűszeres és könnyed.

LINDEMANS KRIEK LAMBIC BELGA MEGGYSÖR VOL 3.5%

A Lindemans család 1809-ben kezdett el lambic sört készíteni a családi far-
mon rendelkezésre álló alapanyagokból. A kis farmház a több évszázados 
tradícióknak és szakértelemnek köszönhetően ma már a világ második 
legnagyobb lambic főzdéje. A lambic eljárás gyakorlatilag nyílt kádas er-
jesztést jelent. Nincs hozzáadott élesztő, a fermentációt a levegőben jelen-
lévő baktériumok indítják be. Ennek is köszönhető kellemes a fanyarsága, 
amely hűen idézi a friss meggy ízét.

ESTRELLA DAMM DAURA GLUTÉNMENTES SPANYOL PILS 
VOL 5.4%

Az Estrella Damm Spanyolország vezető sörgyára, amelyet nem csak an-
nak köszönhet, hogy nagy hangsúlyt fektet különböző sport (barcelonai 
olimpia, FC Barcelona kiemelt támogatója) és kulturális események szpon-
zorálására. Ez a világos kristálytiszta lager az igazi nemes sörök édes-ke-
serű illata mellett friss komlós. Üde ízével tökéletesen leplezi, hogy glutén-
tartalma laborvizsgálatokkal igazoltan nem éri el a 6mg/Kg értéket. Ezt a 
lagert a világ legjobb gluténmentes söreként hirdetik.

BERNARD IPA VOL 5.6% 

A csehországi Humpolecben található - eredetileg a 16. századból származó 
- romos sörfőzdét 1991-ben vásárolta meg egy árverésen Stanislav Bernard, 
Josef Vávra és Rudolf Šmejkal. Rövid időn belül felújították az épületet és 
ismert prémium márkává tették a Bernardot Csehországban. A Bernard 
IPA egy erősen komlózott, illatában leginkább indiai fűszereket idéző kü-
lönleges ale. Ízében először a fűszeresség és enyhe citrusok érződnek, ame-
lyet határozott keserű komló utóíz követ.

CHARLES WELLS BREWERY DOUBLE CHOCOLATE STOUT 
VOL 5.2%

Nagy-Britannia legnagyobb családi tulajdonban lévő sörgyára, a felső 
erjesztésű ale sörök specialistája. Ez Prémium kategóriájú Fekete arany 
a sörgyár díjnyertes telt barna söre és valódi étcsokoládé házasítása. Az 
eredmény egy finoman krémes, nem túlzottan szénsavas ale. Ízében elő-
ször a pörkölt maláta jegyek jelennek meg, majd lecsengésében mutatko-
zik meg a keserűcsokoládé és komló játékos aromája.

SCHÖFFERHOFER GRAPEFRUIT BÚZA VOL 2.5%

Prémium minőségű grapefruitos búza sörmix. A Schöfferhofer márkához 
fűződik az első olyan búzasör, amiben egy sikeres innováció jött létre. A 
2007-ben létrehozott grapefruitos búza sör teli találat lett a fiatal generá-
ció tagjai között. A hagyományos sörfőzési hagyomány és üdítő pezsgés, 
a búzasör krémes lágysága és a grapefruit vad, gyümölcsös fanyarsága 
alkot tökéletes összhangot.

CSÍKI VILÁGOS SÖR VOL 6%

A Csíki Sör Manufaktúra a több évszázados csíki sörkészítő hagyomány 
művelője. Ez a bock típusú, természetesen magas alkoholtartalmú sör ki-
váló minőségű csíkszentsimoni forrásvízből készül, mely a Csíki Sör Ma-
nufaktúra területén található artézi kutakból származik. A Csíki sört nem 
pasztőrözik, a tartósítást finom mikroszűréssel érik el, ennek köszönhető 
a tökéletes malátás telt illat és gazdag aromákkal teli íz.

CSÍKI MÉZES ÜNNEPI SÖR VOL 9%

A nedű egyedisége, hogy egy erjesztő tartályba 10.000 liter sörléhez 1200 
kilogramm vegyes virágmézet főznek. E magas cukortartalmú mustból 
40 napos nevelés után 9%-os (vol.) alkoholtartalmú ünnepi sör születik. 
A méz 100%-ban székely havasi méz, mely Udvarhelyszékről, Szász Illés 
korondi méztermelő portájáról származik. Borostyánkő színének, egyedi 
édeskés ízhatásának, a komlóra jellemző keserűségének és enyhe méz 
illatának köszönhetően a sörkülönlegességek közé soroljuk.

ZIP’S ANGEL SER VOL 7.0%

Az országban egyedül a Zip’s sörfőző cégnek sikerült együttműködést köt-
nie a Jamesonnal - az ír whiskyt készítő vállalattal. A projekt különleges 
és egyedülálló, hiszen a Jameson bourbon hordóiban készül ez a prémium 
sörkülönlegesség, melyet méltó módon neveztek az „angyalok sörének”. 
Felső erjesztéső szűretlen, pasztörizáltalan klasszikus pale ale recept, 
megbolondítva egzotikus komlókkal és némi musttal, amelyet a háttérbe 
húzódó Jameson füstös jegyei egészítenek ki.

Üveges söreink:
WARSTEINER PREMIUM PILS VOL 4.8%

„Warsteinben főzött regionális helyi sörből a világszerte ismert minőségi 
pilseni sörig” ez a története a WARSTEINER söröknek. A sörgyárat 1753-
ban alapították és ma az egyik legnagyobb magánkézben levő sörgyár Né-
metországban. Fő márkája a Warsteiner Pilsner, mely Németország egyik 
vezető prémium pilseni típusú sörmárkája. A receptúrája nem csekélyebb, 
mint 260 éves múltra tekint vissza. Kiváló minőségének titkát a közeli
Arnsbergi erdőből érkező lágy, természetes forrásvíz és többek között a 
Hallertau-i eredeti bajor aromakomló adja. Extra kemény habja alatt, ka-
rakteres száraz íze teszi milliók kedvencévé a világon.


