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csapolt sörök / draught beers
ARANY JÓNÁS | REKETYE | 4,5% | LAGER, PILS
Világos pilseni típusú szürt lagersör. Kekszes malátás,  
finom élesztős jegyekkel. A lágy komló a keserűt jól  
egyensúlyba teszi a sör édeskés karakterével.

ARANY JÓNÁS | REKRETYE | 4,5% | LAGER, PILS 
Light, Pils type filtered lager with fine malt and yeast. 
The mild hop bitter is well balanced by the sweetish 
nature of this ale.

RAVASZ HÓD | REKETYE | 6,5% |  
ALE, AMERIKAI BROWN ALE 
Félbarna amerikai stílusú brown ale. Azaz egy erősen 
komlózott, pörkölt maláta karakterű tartalmas ale.  
Illata komlós és kakaóporos, némi narancshéj beütéssel 
és kevés füstös jegyekkel. Kóstolva édesebb tónusú,  
de a korty vége kellemesen keserű. Izgalmas kombó:  
IPA hangulatú baksörként lehetne a legjobban  
jellemezni.

RAVASZ HÓD | REKETYE | 6,5% |  
ALE, AMERICAN BROWN ALE 
A semi brown American stout, an intensively hoped 
rich ale with roasted malt flavour. Aroma is hop and 
cocoa powder with a touch of organge peel and some 
smokiness. First sweetish in taste but the end of the 
gulp is pleasantly bitter. An exiting combo: best  
described as a bock beer in IPA style.

950.-

950.-

650.-

650.-

Ft/2dl Ft/4dl

TÁVOLI GALAXIS | ROTHBEER | 6,1% | AMERIKAI IPA
A Távoli Galaxis az IPA sörök szárazabb, könnyedebb 
irányvonalának képviselője. Nevét valamint a citrusos, 
trópusi gyümölcsökre emlékeztető egyedi aromáját  
az ausztrál Galaxy komlónak köszönheti.

TÁVOLI GALAXIS | ROTHBEER | 6,1% | AMERICAN IPA 
Távoli Galaxis is the representative of drier and lighter 
trend of IPA beers. Its name and the citrusy and  
tropical fruity aromas and the unique flavor are  
due to the Australian Galaxy hop.

WHITE SPACE | ROTHBEER | 5,1% | BELGA BÚZASÖR  
A White Space egy klasszikus witbier, egy belga stílusú 
búzasör amit hagyományosan korianderrel és curacao 
narancshéjjal fűszereznek. Könnyű, rendkívül frissítő, 
szalmasárga színű sör. A búza, a fűszerek pikáns cit-
rusossága és a speciális belga élesztő borsos jellege 
keveredik benne.

WHITE SPACE | ROTHBEER | 5,1% | BELGA WITBIER 
White Space is a classic witbier, a style of Belgian ale 
brewed with wheat and spices (coriander and curacao 
orange peel). Very pale in color and has a very  
refreshing taste, a mixture of wheat, spices and the 
peppery notes of the special belgian yeast we use.

Ft/2dl Ft/4dl

1 150.-

1 150.-

850.-

850.-



MAD SCIENTIST Ft/üveg/bottle

JAM72

MONKEY TEMPLE

TOKYO LEMONADE

BUDAPEST

ale, west-coast IPA | 0,33l
ale, West-Coast IPA

ale, búzasör vanilliával | 0,33l
ale, wheat beer with vanilla 

ale, belga witbier yuzuval | 0,33l
ale, Belgian witbier with yuzu

 1 290.- 
 

 990.- 

 990.- 
 

MONYÓ BREWING CO.
KÖLSCH

BORIS THE BLADE

BUDAPEST

ale, kölsch | 0,33l
ale, kölsch 

ale, russian imperial stout | 0,33l
ale, Russian imperial stout

 990.- 

 2 900.- 

HEDON SÖRFŐZDE
HELMUT

CHARLIE FIRPO

BALATONVILÁGOS

szűretlen bajor búzasör | 0,5l
unfiltered Bavarian wheatbeer

ale, rozsos APA | 0,66l
ale, rye APA

 1 100.- 
 

1 600.- 

ROTHBEER
GINGERMEISTER

PYROMANIA

BAKANCSLISTA

VÁNDORSÖRFŐZŐ
WANDERER BREWER

ale, gyömbéres sör | 0,33l
ale, ginger ale

ale, füstös porter | 0,33l
ale, smokey porter

ale, single hop IPA sorozat | 0,33l
ale, single hop IPA series

 990.- 
 

990.- 

  1 100.- 

SAISON WITBIER belga witbier | 0,33l
Belgian witbier

 990.- 

HORIZONT BUDAPEST

Ft/üveg/bottle

SILVER STREET

BIGFOOT CHICAGO

világos búzasör | 0,5l
pale wheatbeer 

ale, amerikai pale ale | 0,5l
ale, American pale ale

990.- 
 

890.- 

BIGFOOT SÖRFŐZDE DOMONY

BORS SERFŐZDE
SHERWOOD

GYŐRZÁMOLY

ale, stout | 0,33l
ale, stout

990.- 

FÓTI SÖRFŐZDE
PILS

NARANCSOS-MÉZES  
GYÖMBÉRSÖR

KESERŰ MÉZ

FÓT

lager, pilseni | 0,5l
lager, Pils

lager, félbarna  
gyömbéres-narancsos | 0,5l

lager, semi brown,  
ginger-orange

lager, hoplager | 0,5l
lager, hoplager

 700.- 
   

900.- 

 
990.-  



SZENT ANDRÁS SÖRFŐZDE
MEGGYES

 
SZILVÁS 

 
MÁLNÁS BÚZA

  

OGRE

BÉKÉS- 
SZENTANDRÁS

lager, eredeti meggyel ízesítve | 0,5l
lager, flavoured with real sour cherry 

lager, eredeti szilvával ízesítve | 0,5l
lager, flavoured with real plum 

ízesített búzasör,  
eredeti málnával | 0,33l

wheatbeer flavoured  
with real rasberry   

lager, pilseni | 0,5l
lager, Pils

 950.- 

 950.- 

 990.- 

 950.- 

Ft/üveg/bottle


