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BURGERY                                                                      ROZMIAR

BBQ                                                                                                                                22                               29
wołowina, selekcja sałat, pomidor,
cebula karmelizowana, cebula prażona, bekon, Cheddar, pikle, 
sos bbq, dip majonezowo-jogurtowy, frytki

 /plus papryczki Jalapeno i sos Jalapeno w wersji  HOT SPICY/   + 3 zł              

TRIPLE CHEESE                                                                                                            22                                  29     
wołowina, dip majonezowo-jogurtowy, 
prażone ziarna słonecznika i dyni, rucola, Mozzarella, 
ser pleśniowy błękitny, ser Cheddar, konfitura figowa,
gruszka marynowana, frytki 

JAPOŃSKI                                                                                                                      23                                30
wołowina, kiełki fasoli Mung, grzyby Shitake,
glony Wakame, sos słodkie chilli, masło, frytki

DZIKI                                                                                                                              25                                33
dziczyzna szarpana marynowana w winie i owocach 
w sosie własnym, grzyby leśne smażone na maśle, roszponka, 
papryka grillowana, frytki 

BURGER SZEFA                                                                                                              -                                 37
wołowina, szarpana wieprzowina w sosie własnym , 
podwójny boczek, cebula karmelizowana, cebula prażona, 
pomidor, selekcja sałat, Cheddar, pieczarki, pikle, 
dip majonezowo-jogurtowy, podwójne frytki

BURGER VEGE                                                                                                               20                                24
grillowane warzywa, dip majonezowo-jogurtowy, 
prażone ziarna słonecznika i dyni, rucola, Mozzarella, 
ser Cheddar, konfitura figowa,frytki 

 S                    L

DODATKI

Frytki                                                                                                                                                                     7                                                                                                                                                                            
Nachosy                                                                                                                                                                9
Frytki z batatów z dipem majonezowo-jogurtowym                                                                                 14
Dodatkowa wołowina do burgera                                                                                                               10 



DANIA GŁÓWNE

Grillowany camembert                                                                                                                                                    24
ser Camembert, selekcja sałat z dressingiem owocowo ziołowym, frytki, sos szefa

Grillowana karkówka                                                                                                                                                       29
marynowana karkówka wieprzowa, selekcja sałat z warzywami sezonowym,
dressingiem owocowo ziołowym, frytki, sos curry

Kieszonka drobiowa                                                                                                                                                         29
grillowana pierś drobiowa faszerowana Mozzarellą, błękitnym serem pleśniowym,
pomidorem suszonym, selekcja sałat z warzywami sezonowymi i dressingiem owocowo ziołowym,
frytki, sos szefa

Łosoś w panierce słodowej                                                                                                                                            37
filet z łososia w panierce ze słodu  na sosie szafranowym, ćwiartki ziemniaków ze skórką, 
świeża sałatka sezonowa

MAKARONY

Penne z kurczakiem w sosie śmietanowo – lazurowym                                                                                            24

Japoński vege makaron ryżowy z sosem sojowym na słodko-pikantnie                                                               24

Pikantne tagliatelle z wołowiną  w pomidorach i ziołach z serem długodojrzewającym                                   28

SAŁATY

Sałatka z gruszką                                                                                                                                                             23
selekcja sałat, gruszka marynowana, pomidor koktajlowy, ser pleśniowy błękitny, 
prażone ziarna słonecznika i dyni, pieczywo

Sałatka Cezar                                                                                                                                                                     27
selekcja sałat, grillowana pierś z kurczaka, sos Anchois, grzanki czosnkowe, 
grillowany bekon, pomidor koktajlowy, ogórek zielony

PRZYSTAWKI

Skrzydełka pikantne z dipem majonezowo-jogurtowym                                                                                          23

Tatar z wędzonego łososia z cebulką i natką pietruszki, sos słodkie chilli, pieczywo                                           29



PIWA

Apricot Sour z Gniezna                                                                                                                              9,99

Brut IPA z Gniezna                                                                                                                                      9,99

NEIPA z Gniezna                                                                                                                                          9,99

Earl Grey Apa z Gniezna                                                                                                                            9,99

Pils z Gniezna                                                                                                                                               9,99

Pszeniczne z Gniezna                                                                                                                                 8,99

Lager z Gniezna                                                                                                                                           8,99

Porter z Gniezna                                                                                                                                        13,99

Porter BA Porto z Gniezna                                                                                                                      19,99

OFERTA CATERINGOWA   INFO  POD  NR  887-603-005

 Nd - Czw  13:00 - 20:00
 Pt - Sb      13:00 - 21:00

887-603-005
www.facebook.com/dobrybrowar

www.instagram.com/dobrybrowar.gniezno/

Dowóz do domu 5zł, zamówienie powyżej 50 zł dowóz GRATIS !!!, opakowanie 1,50 zł, 
  min zamówienia powyżej 20 zł. 

Zamów z dostawą do domu lub z odbiorem osobistym


