
ZIMOWE  MENU
PRZYSTAWKA

Pierożki z kaczki z miętowym dipem i musem jabłkowym - 3 szt. 15 zł

ZUPY
Złocisty rosół z pierożkami jagnięcymi - 300 ml 15 zł

Krem grzybowy z grzankami, serem wędzonym 
i pietruszką - 300 ml 13zł

DANIA GŁÓWNE
Stek na gorącym lawowym kamieniu - ok. 200 g 53 zł

Sos z marynowanego pieprzu, frytki stekowe, mix sałat

Wegańskie Risotto - ok 300 g  25 zł
Bób, kalafior, ryż risotto 

Kurczak supreme - ok. 250 g 30 zł
Gruszka w czerwonym winie, sos wiśniowy, mix sałat i orzechów  

DESERY
Naleśnik z serem zatopiony w kremie brulee zapiekany w piecu - 10 zł

Czekolada na gorąco z bitąśmietaną - 10 zł
Lody z ciepłym musem owocowym - 11 zł

Lody z gorącą czekoladą, bitąśmietaną i orzechami włoskimi - 13 zł

NAPOJE GORĄCE
Herbata zimowa - 200 ml 11 zł

Jabłko, cytryna, pomarańcza, laska cynamonu, goździki, sok malinowy/imbirowy

Zimowe cappuccino - 220 ml 13 zł
Skórka z pomarańczy, sos czekoladowy, cynamon

Irish coffe - 200 ml 15 zł



NALEWKI BIŁGORAJSKIE

 Wiśniowa 40 ml 27 % 11 zł
 Jabłkowa 40 ml 30 % 11 zł
 Żurawinowa 40 ml 32 % 11 zł
 Rabarbarowa  40 ml 27%  11 zł
 Śliwkowo - cynamonowa  40 ml 27% 11zł 

 

GORZELNIA DŁUGIE 1880 
 Okowita z Kukurydzy 40 ml 43,3 % 18 zł
 Okowita z Pszenicy 40 ml 43,6 % 18 zł
 Okowita z Jabłek 40 ml 49 % 18 zł



Tradycje browarnictwa na Ziemi Grybowskiej sięgają do roku 1804, kiedy to powstał browar w 
Siołkowej. Dynamiczny rozwój tego browaru rozpoczął się kilka lat później, po przejściu w ręce 
czeskiego piwowara Franciszka Paschka. Kontynuatorem tej tradycji stał się Browar Grybów, 
na którego czele stoją od 2005 roku Ivan Chovanec oraz jego syn Andrej. Doprowadzili oni do 

ustabilizowania się firmy oraz rozpoczęli produkcję piwa marki Pilsvar.

American Pale Lager (APL) alk. 4,5 % obj.
Wyczuwalna, delikatna nutka goryczki, kompozycja amerykańskich chmieli.

0,5 L - 10 zł
Lach alk. 6,8 % obj. Piwo typu pils.

Ekstraktywności na poziomie 14 Blg zapewnia największym smakoszom rozkosz przy konsumpcji.

0,5 L - 10 zł
Góralskie alk. 4,7 % obj.Piwo typu pils.

Lekkość wynikająca z niskiego ekstraktu początkowego.

0,5 L - 9 zł
Góralskie Krzepkie alk. 7,6 % obj.

Uszlachetnione dużą ilością słodu, polskim chmielem i najczystszą podgórską wodą.

0,5 L - 11 zł
Švejkove alk. 6,8 % obj.

Dzięki ominięciu procesu filtracji, uzyskaliśmy piwo mętne z osadem drożdżowym.

0,5 L - 11 zł
Marcowe alk. 5,9 % obj.

Urzeka klarownością, ciemno złotym kolorem, solidną pianą i bogatym aromatem słodu.

0,5 L - 10 zł
Porter Galicyjski alk. 9,5 % obj.

Porter dojrzewał co najmniej 4 miesiące.

0,5 L - 16 zł
Miód-Malina alk. 5,5 % obj.

Kolaż naturalnego, sądeckiego miodu i soku z dojrzałych malin.

0,5 L - 12 zł
Aloes&Curaco alk. 4,5 % obj.

Aloes, który posiada naturalne właściwości oczyszczające tworzy osobliwą zieloną barwę tego piwa.

0,5 L - 12 zł



URSA Śnieg na Beniowej
Piwo w stylu American Golden Ale. Ekstrakt 12% wag., alk. 4.2% obj.

URSA ŚNIEG NA BENIOWEJ to piwo w stylu amerykańskie złote ale. Posiada przepiękny, waniliowo-pomarańczowy aromat  
z delikatną nutą dojrzałej brzoskwini, owoców kiwi i letnich kwiatów. Dzięki specjalnej kompozycji różnych odmian chmielu, w smaku 

wyczuwalne są  owoce cytrusowe, cynamon i gałka muszkatołowa. Całość wieńczy krótka, wytrawna goryczka.  
Piwo urzekające jak pokryta śniegiem Beniowa.

0,5 l - 18 zł

Ursa Rejwach
Piwo w stylu BelgianSummer Ale. Ekstrakt 12% wag., alk. 4,6% obj.

URSA REJWACH to niewiarygodnie pijalne piwo o smaku i aromacie dojrzałych pomarańczy uzupełnionym nutą chłodzącej i sosnowo-
żywicznym posmakiem  jagód jałowca. Całość dopełnia krótka, przyprawowa goryczka charakterystyczna dla piw belgijskich.

0,5 l - 18 zł

Ursa Dwa Misie
Piwo w stylu BelgianStrong Pale Ale. Ekstrakt 15,4% wag., alk. 6% obj.

URSA DWA MISIE to piwo nawiązujące do belgijskich piw klasztornych. Charakteryzuje się złożonym smakiem i aromatem. Dominuje w 
nim tostowo-owocowa słodowość, która balansowana jest przez przyprawowy finisz uzyskany dzięki użyciu specjalnych, belgijskich 

szczepów drożdży.

0,5 l - 18 zł

Ursa Megaloman
American India Pale Ale. Ekstrakt 15% wag., alk. 6,2% obj.

URSA MEGALOMAN zachwyci Cię pięknym, cytrusowym aromatem. Nuty świeżej pomarańczy i ananasa znajdziesz również w smaku tego 
piwa. Przyjemna słodkość balansowana jest kwaskowatością i krótką lecz zdecydowaną goryczką. Pyszności!

0,5 l - 18 zł

Ursa Wataha
Piwo w stylu Strong Ale. Ekstrakt 18% wag., alk. 7,2% obj.

Do warzenia WATAHY użyliśmy unikalnej kompozycji siedmiu różnych odmian chmielu. Dzięki temu piwo uzyskało niepowtarzalny aromat 
z wyraźnymi akcentami dojrzałych pomarańczy i słodkich gruszek. Lekka, przyprawowa goryczka świetnie kontrastuje pełnię i słodycz 

piwa. Przyjemnie rozgrzewające. Idealne do degustacji w długie, chłodne wieczory w doborowym towarzystwie.

0,5 l - 18 zł


