
PRZYSTAWKI

STARTERY

Kuchnia Perłowej Pijalni Piwa zapewnia niepowtarzalną okazję do celebrowania posiłków  
i odkrywania ich smaku w kompozycji z piwem. Szef Kuchni Mateusz Ciołko łączy sekrety tradycyjnej 

polskiej kuchni z elementami nowatorskiej sztuki gotowania. Wykorzystujemy wysokiej jakości 
naturalne produkty od lokalnych producentów i dostawców. Nasze menu zmienia się wraz  

z porami roku. Chcemy szerzyć bliską nam ideę Slow Food, a więc dawać przyjemność ze smakowania.

ZUPA CEBULOWA Z GORAJA      14 zł
Cebulowa po lubelsku, żeberko wędzone, grzanki, ser biały

ŚLEDŹ BAŁTYCKI  21 zł
Śledzie marynowane, sałatka ziemniaczana, kawior z pstrąga

PIEROGI Z POLIKIEM WOŁOWYM       19 zł
Mięso wołowe, sos berneński, chilli

TATAR 24 zł
Siekana baweta, marynowane opieńki, kiszona marchew,
słonina wędzona, emulsja z żółtka, chleb na zakwasie

CHIPSY Z MARCHWI     5 zł

CHIPSY Z SELERA  5 zł

SUSZONA WOŁOWINA    12 zł

HOT DOG   12 zł

Kiełbaska wieprzowa, marynowane jalapeno, musztarda, ketchup, majonez 

PAROBURGER Z CHRUPIĄCYM BOCZNIAKIEM        20 zł

Bułka na parze, panierowany boczniak, surówka z kiszonej kapusty, pesto pieczarkowe,

majonez, pieczone ziemniaki, sałata  

PAROBURGER Z INDYKIEM          23 zł

Bułka na parze, panierowany indyk, czerwony colesław, ogórek musztardowy,

pieczone ziemniaki, sałata

CIASTECZKA PIWNE Z MŁÓTA BROWARNICZEGO     4 zł



DANIA GŁÓWNE

MENU

DESERY

KIEŁBASKI      27 zł
Mięso wieprzowe, puree ziemniaczane, czerwona kapusta z porzeczką,
demi glace, domowa musztarda

GOŁĄBKI Z JELENIEM   35 zł
Biała kapusta z farszem z jelenia i kaszy jęczmiennej, puree ziemniaczane,
sos z grzybów suszonych, prażona kapusta kiszona, 
marynowany burak cukrowy, łuskwiaki

KARP    39 zł
Filet z gospodarstwa “Pstrąg Pustelnia”, chutney jabłkowy, cukinia, por, 
brokuł, sos aksamitny

KOPYTKA   24 zł
Kopytka dyniowe, łuskwiaki, skwarki, marynowany kalafior

SCHAB W CEBULI    36 zł
Schab, wątróbka wieprzowa, tarciuch, marynowane jabłka,
pieczona skorzonera, borowikowy demi glace, karmelizowana cebula

LEGUMINA     13 zł
Kasza manna, sorbet malinowy, kruszonka czekoladowa, chips ze skorzonery

CIASTKO Z PALONEGO JABŁKA     15 zł
Jabłko, borowikowy krem diplomat, ciastko cynamonowe, żel z palonego jabłka,
lody z propolisu


