
DOBRY BROWAR
KARTA DAŃ
PRZYSTAWKI

Deska piwosza dla 2 osób  (ok. 400 g) 49,-
wędliny: kabanosy, kiełbasa wiejska, kaczka wędzona
sery: bursztyn, lazur, camembert / pieczywo
 

Deska piwosza vege  dla 2 osób (ok. 500 g) 41,-
kiszonki: ogórek, kimchi, burak / pikle: marchew, rzodkiewka, 
grzyby shimeji / pasta vege / pieczywo pełnoziarniste
 

Frytki z batatów/z sosem jogurtowo-majonezowym 16,- | 20,-
frytki z batatów (ok. 180 g) / sos jogurtowo-majonezowy
 

Frytki z ketchupem 13,-
frytki stekowe (ok. 180 g) / ketchup
 

Nachosy/ z sosem do wyboru 16,- | 20,-
sos szefa / ostry / czosnkowy
 

Pikantne skrzydełka w sosie BBQ 32,-
części skrzydełek (10 szt.) / płatki chilli /sos majonezowo-jogurtowy
 

Kaszanka z kozim serem 30,-
kaszanka (120 g) / kozi ser / karmelizowana cebulka / musztarda francuska / grzanka

TATAR
Do tatarów podajemy wódkę Baczewski w promocyjnej cenie 12 zł/40 ml

Tatar z jelenia 39,-
polędwica z jelenia (75 g) / chipsy z jarmużu / żółtko plastyczne / musztarda francuska
cebula, suszony pomidor, marynowane grzyby shimeji, grzanka z masłem truflowym
 

Tatar z łososia wędzonego przez nas na drewnie bukowym 39,-
łosoś (75 g), ogórek zielony, musztarda francuska, cebula, 
mięta z grzanką z masłem truflowym
 

Tatar vege (95 g) 32,-
cukinia, ogórek, pomidor suszony, cebula z dwiema grzankami z masłem truflowym

Szanowni Państwo! Wszystkie nasze dania są przygotowywane na miejscu. Używamy do tego produktów 
najwyższej jakości od lokalnych dostawców. Chcemy, aby na Państwa talerzu pojawił się produkt, z którego 
będziemy dumni. Z tego względu działamy powoli i dokładnie - w nurcie slow, a nie fast-food. Usiądźcie więc 
wygodnie i zatrzymajcie się. Bądź tu i teraz. Na dobre jedzenie warto poczekać w towarzystwie równie dobrego 
aperitifu, który również znajdziecie w tym menu.



DOBRY BROWAR
KARTA DAŃ
TAPAS

Tapas  z wędzoną na drewnie bukowym piersią z kaczki 10,-
grzanka z masłem truflowym, plastry wędzonej kaczki, 
malinowe balsamico, kiełki rzodkiewki 

 
Tapas z krewetkami tygrysimi, imbirem i suszonym pomidorem             12,-
grzanka na maśle, dwie krewetki tygrysie marynowane 
w imbirze i suszonym pomidorze 
 

Tapas Vege 9,-
grzanka na oliwie, cukinia, ogórek, pomidor suszony, cebula

SAŁATKI
Sałata z wędzoną piersią z kaczki na drewnie bukowym 37,-
mix sałat, plastry z wędzonej piersi kaczki (8 szt.), ogórek, pomidor
pestki dyni i słonecznika, dressing malinowy
 

Sałata Cezar z kurczakiem 35,-
sałata rzymska, grillowany kurczak (120 g),dressing anchois, parmezan, grzanki

Szanowni Państwo! Wszystkie nasze dania są przygotowywane na miejscu. Używamy do tego produktów 
najwyższej jakości od lokalnych dostawców. Chcemy, aby na Państwa talerzu pojawił się produkt, z którego 
będziemy dumni. Z tego względu działamy powoli i dokładnie - w nurcie slow, a nie fast-food. Usiądźcie więc 
wygodnie i zatrzymajcie się. Bądź tu i teraz. Na dobre jedzenie warto poczekać w towarzystwie równie dobrego 
aperitifu, który również znajdziecie w tym menu.

DLA DZIECI
Burger 25,-
wołowina (90 g), bułka, ketchup lub sos majonezowo-jogurtowy, frytki, ketchup

 
Grillowany filet drobiowy               23,-
grillowany filet z kurczaka (120 g), frytki, ketchup

DESER
Beeramisu 19,-
biszkopty piwne, krem mascarpone, kompresowany arbuz, czekolada



DOBRY BROWAR
KARTA DAŃ

Szanowni Państwo! Wszystkie nasze dania są przygotowywane na miejscu. Używamy do tego produktów 
najwyższej jakości od lokalnych dostawców. Chcemy, aby na Państwa talerzu pojawił się produkt, z którego 
będziemy dumni. Z tego względu działamy powoli i dokładnie - w nurcie slow, a nie fast-food. Usiądźcie więc 
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BURGERY
W naszych burgerach znajdą Państwo wołowinę z lokalnej masarni, świeże 
warzywa oraz sosy domowej produkcji. Uważamy, że jakość składników i nasza 
pasja to dwa niezbędne elementy do przygotowania najlepszego burgera.

Kotlet VEGE (170 g) zrobiony jest z mielonej cieciorki, czerwonej fasoli i pieczarek.

BBQ (opcja VEGE) 32,-
wołowina (170 g), bułka, sos BBQ na bazie piwa, cheddar, konfitura z boczku, pomidor
malinowy, pikle, sos majonezowo-jogurtowy, sałaty, cebulka karmelizowana i prażona

 
Triple cheese (opcja VEGE) 32,-
wołowina (170 g), bułka, podwójny cheddar, błękitny ser pleśniowy, mozzarella
marynowana gruszka, konfitura z fig, prażone ziarna słonecznika i dyni, rukola
sos majonezowo-jogurtowy

 
Chicken 32,-
marynowane udko z kurczaka (160 g), bułka, sałaty, ogórek kiszony
pomidor malinowy, cebula czerwona, sos czosnkowy

 
Szefa kuchni 41,-
wołowina (170 g), bułka, wieprzowina duszona w piwie (100 g), konfitura z boczku
pomidor malinowy, pikle, cebulka prażona i karmelizowana, pieczarki, cheddar
sałaty, sos majonezowo-jogurtowy
 

Dodatki do burgera:

Frytki 8,-
Bataty 12,-
Dodatkowa wołowina 15,-
Papryczki jalapeno 4,-
Grillowana kiełbaska chorizo (1 szt.) 7,-
Sosy (BBQ, majonezowo-jogurtowy, ostry, szefa, czosnkowy) 4,-
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DANIA GŁÓWNE
Łosoś w panierce słodowej 48,-
łosoś (160 g), panierka słodowa, puree z groszku i mięty, grillowane warzywa, sos tzatziki    

                                                                           
Żeberka BBQ 53,-
żeberka wieprzowe (ok. 500-550 g), ogórek kiszony, frytki, sos BBQ

 
Grillowany tomahawk wieprzowy zapiekany z serem cheddar 48,-          
marynowany tomahawk wieprzowy (ok. 200 g), ser cheddar, bataty, 
marynowana czerwona kapusta, sos czosnkowy

 
Karkówka w piwie 39,-
karkówka gotowana w piwie (160-180 g), grillowana ciabatta, surówka Coleslaw

 
Pieczony camembert w cieście filo 35,-
camembert (120 g), ciasto filo, sałata rzymska, frytki, sos szefa, malinowe balsamico

 
Tagliatelle z domowym pesto bazyliowym | grillowany kurczak  34,- | 39,-
makaron tagliatelle (120 g), pesto bazyliowe, parmezan, kurczak (120g)

DLA CZWORONOGÓW
Wołowina mini 13,-
wołowina (90 g) surowa, gotowana lub grillowana podawana na pergaminie                                                                                      

 
Wołowina maxi 17,-
Wołowina (170 g) surowa, gotowana lub grillowana podawana na pergaminie 
 

Woda z kranu gratis
poproś obsługę                                                                              



DOBRY BROWAR
KARTA WIN

Wszystkie piwa produkowane w Dobrym Browarze z Gniezna są niepasteryzowane i niefiltrowane, dzięki czemu 
zachowują właściwości prozdrowotne. Warzymy je według naszych własnych receptur. Numery przy nazwie piw 
oznaczają kolejność ich powstania. Pełne parametry i skład piw dostępny jest na naszej stronie: 
www.dobrybrowar.pl | Zapytaj obsługę o dostępność piw i specjalne piwa spoza karty.

WINA MUSUJĄCE   KIELISZEK    KARAFKA      BUTELKA
  125 ml    500 ml      750 ml

Frizzante z beczki, Włochy    14,-    49,- 

Cava Brut Tradition, Delapierre, Codorniu, Hiszpania    16,-      79,-

Torresella Prosecco Smupante , Veneto, Włochy    17,-      89,-

WINA BIAŁE

Esmeralda, Moscatel, Gewurztraminer, Hiszpania     17,-     89,- 

Crudo Organic, Zibibbo/Catarratto,Sycylia, Włochy     18,-     99,-

Pulpo Sauvignon Blanc,Marlborough, Nowa Zelandia    18,-     99,-

Domodo Chardonnay, Apulia, Włochy     16,-     79,-

WINA CZERWONE

Cerro Anon, Rioja, Hiszpania     17,-    89,-

Santa Digna, Carmenere, Cuirco, Chile      17,-      89,- 

Spier Signature, Shiraz, Western Cape, RPA      17,-    89,-

Mega Zin, Zinfandel, Kalifornia, USA      18,-    99,-

Domodo Primitivo, Apulia, Włochy      16,-   79,- 

WINO BEZALKOHOLOWE

Natureo Muscat, Torres, Hiszpania     16,-   79,- 

http://www.dobrybrowar.pl/


DOBRY BROWAR
ALKOHOLE MOCNE

Wszystkie piwa produkowane w Dobrym Browarze z Gniezna są niepasteryzowane i niefiltrowane, dzięki czemu 
zachowują właściwości prozdrowotne. Warzymy je według naszych własnych receptur. Numery przy nazwie piw 
oznaczają kolejność ich powstania. Pełne parametry i skład piw dostępny jest na naszej stronie: 
www.dobrybrowar.pl | Zapytaj obsługę o dostępność piw i specjalne piwa spoza karty.

DRINKI ALKOHOLOWE

Porn Star (wódka waniliowa, marakuja, sok z limonki, syrop cukrowy + Frizzante) 32,- 

Forest (gin Beefeater, Bols Blue, sok pomarańczowy) 29,-

Maracuja Squeeze (Havana Club, marakuja, mięta, simple syrup) 27,-

Aperol Spritz (Frizzante, Aperol, woda gazowana) 27,-

Mohito (Havana Club, woda gazowana, mięta, limonka, cukier trzcinowy) 27,-

Spritzer (Frizzante, limonka, 7 up, mięta, świeże owoce) 27,-

Red Scottish (Ballantines, mus truskawkowy, 7up, mięta, limonka, cukier trzcinowy) 27,-

Purple Brain (Finlandia Lime, puree jagodowe, limonka, mięta, sok pomarańczowy)    27,-

DRINKI BEZALKOHOLOWE

Virgin Mohito (7up, mięta, limonka, cukier trzcinowy) 21,-

Driver (mus truskawkowy, syrop arbuzowy, sok z cytryny, woda gazowana) 21,-

SHOTY

Yellow Bahama (4 shoty) 27,- Hey Bitch (4 shoty) 27,-

Kamikadze (4 shoty) 27,- Wściekły pies (1 shot) 15,-

WHISKY 40 ml

Ballantines 15,- Jameson 17,- Bushmills 16,-

Jack Daniels 17,- Bushmills 10 YO 19,- Monkey Shoulder 19,-

Glenfiddich 12 YO 22,- Laphroaig 10 YO 24,- Glenfiddich 15 YO 27,- 

Bushmills 16 YO   30,- Glenfiddich 18 YO 35,- 

BOURBON 40 ml

Markers Mark 17,-

http://www.dobrybrowar.pl/


DOBRY BROWAR
WÓDKI I INNE

Wszystkie piwa produkowane w Dobrym Browarze z Gniezna są niepasteryzowane i niefiltrowane, dzięki czemu 
zachowują właściwości prozdrowotne. Warzymy je według naszych własnych receptur. Numery przy nazwie piw 
oznaczają kolejność ich powstania. Pełne parametry i skład piw dostępny jest na naszej stronie: 
www.dobrybrowar.pl | Zapytaj obsługę o dostępność piw i specjalne piwa spoza karty.

WÓDKA 40 ml

Wyborowa 13,- Finlandia 14,-

J.A. Baczewski 15,- Finlandia Lime 14,-

KONIAK 40 ml TEQUILA 40 ml GIN 40 ml        RUM 40 ml

Hennessy VS 40 23,- Sierra Silver 17,- Beefeater 16,-           Havana Club 16,-

Martell VSOP 23,- Sierra Gold 40 17,-

NAPOJE ZIMNE 

Domowa lemoniada cytrynowa (300 ml | 500 ml) 11,- | 15,-

Woda Cisowianka gazowana/niegazowana (330 ml | 700 ml) 8,- | 15,-

Woda z miętą i cytryną (1 L)  17,-

Pepsi | 7UP | Ice Tea | Tonic Schweppes (20) ml) 8,-

Pepsi | 7UP (850 ml)  19,-

RedBull (200 ml) 12,-

Sok pomarańczowy |  jabłkowy (250 ml | 1 L) 8,- | 19,-

NAPOJE CIEPŁE 

Herbata zimowa  |  z nalewką 40 ml (żurawina lub pigwa) 17,- | 25,-

mus imbirowy, miód, goździki, cynamon, czarna porzeczka, pomarańcze , sok z cytryny z 
grenadiną (Uwaga: Herbatę zimową podajemy sezonowo od września do końca marca.)

Herbata 10,- Espresso 9,- Americano 10,-

Kawa biała 11,- Cappuccino 11,- Latte 12,-

http://www.dobrybrowar.pl/


DOBRY BROWAR
KARTA PIW

N⁰1 Lager z Gniezna 330 ml | 12,-  500 ml | 15,-                               
Alk. 5,2% obj. | Ekstr. 12% wag. | Goryczka: 2/5
 
Lager z Gniezna to piwo w stylu Czech Lager, nasze pierwsze piwo, które warzymy 
do dzisiaj. Jest złote i rześkie, dolnej fermentacji, o niskiej zbożowej słodyczy 
zbalansowanej goryczką pochodzącą od klasycznych odmian chmielu i zacierane 
metodą dekokcji. Idealnie orzeźwia i gasi pragnienie.

Wszystkie piwa produkowane w Dobrym Browarze z Gniezna są niepasteryzowane i niefiltrowane, dzięki czemu 
zachowują właściwości prozdrowotne. Warzymy je według naszych własnych receptur. Numery przy nazwie piw 
oznaczają kolejność ich powstania. Pełne parametry i skład piw dostępny jest na naszej stronie: 
www.dobrybrowar.pl | Zapytaj obsługę o dostępność piw i specjalne piwa spoza karty.

N⁰3 Pils z Gniezna 330 ml | 13,-  500 ml | 16,-                                   
Alk. 5,9% obj. | Ekstr. 14% wag. | Goryczka: 2/5
 
Pils z Gniezna to piwo nawiązujące do produkowanego w latach 80 legendarnego 
piwa pochodzącego z tych terenów. Receptura, czas leżakowania zgodnie ze starą 
szkołą piwowarską oraz surowce to czynniki, które odpowiadają za niesamowity 
smak naszego Pilsa z Pierwszej Stolicy Polski. Jasnozłota barwa, lekka słodowa 
podbudowa oraz krótka lecz zdecydowanie ziołowa goryczka. To nasz klasyk 
gatunku.

N⁰6 Pszeniczne z Gniezna 330 ml | 12,-  500 ml | 15,-                                   
Alk. 5,2% obj. | Ekstr. 12,5% wag. | Goryczka: 1/5
 
Pszeniczne z Gniezna  to piwo w stylu Hefeweizen. Jasne, orzeźwiające, delikatnie słodkie 
i o niskiej goryczce. Charakteryzuje się unikalnymi aromatami bananowo-goździkowymi, 
będącymi efektem pracy drożdży oraz specyficzną słodyczą pochodzącą od słodu 
pszenicznego. W 2019 roku nasze piwo pszeniczne zostało docenione złotym medalem 
KPR 2019. To efekt ciągłego udoskonalania i prac  nad tym piwem.

N⁰2 Czarna IPA z Gniezna 330 ml | 14,-  500 ml | 18,-                                  
Alk. 5,9% obj. | Ekstr. 14% wag. | Goryczka: 3/5
 
Głęboka, czarna barwa skrywa wyrazna, żywiczno-grejpfrutową goryczkę 
w stylu Cascadian Dark Ale. W aromacie wyczujesz także lekką słodowość 
oraz subtelne nuty czekolady, kawy i ciemnego chleba.

http://www.dobrybrowar.pl/


DOBRY BROWAR
KARTA PIW

N⁰16 Session Hazy IPA 330 ml | 14,-  500 ml | 18,-                               
Alk. 5,6% obj. | Ekstr. 13% wag. | Goryczka: 2,5/5
 
Jasna, niezwykle pijalna i mętna sesyjna hazy IPA. Chwilowa letnia przerwa od 
cięższej IPY. Piwo soczyste, gładkie o średnim poziomie goryczy. Złożony świeży 
smak i aromat owoców cytrusowych i tropikalnych z nutami kokosa zawdzięcza 
użytym chmielom Sabro i Mosaic.

Wszystkie piwa produkowane w Dobrym Browarze z Gniezna są niepasteryzowane i niefiltrowane, dzięki czemu 
zachowują właściwości prozdrowotne. Warzymy je według naszych własnych receptur. Numery przy nazwie piw 
oznaczają kolejność ich powstania. Pełne parametry i skład piw dostępny jest na naszej stronie: 
www.dobrybrowar.pl | Zapytaj obsługę o dostępność piw i specjalne piwa spoza karty.

N⁰19 Bitter z Gniezna Butelka  500 ml | 15,-                                   
Alk. 4% obj. | Ekstr. 9,7% wag. | Goryczka: 3,5/5
 
Bitter czyli tradycyjne, sesyjne brytyjskie piwo górnej fermentacji. Niska zawartość 
alkoholu oraz zachowany balans pomiędzy słodowością i chmielowością sprawi, że 
będziesz chciał sięgnąć po kolejną szklankę! Cheers!

N⁰20 Bezalkoholowa IPA Butelka  500 ml | 15,-                                   
Alk. <0,5% obj. | Ekstr. 5,5% wag. | Goryczka: 2,5/5
 
To piwo jest odpowiedzią na potrzeby naszych klientów. Specjalny proces zacierania, niski 
ekstrakt, wolno fermentujące drożdże i solidna dawka amerykańskich chmieli 
zaowocowała naszym pierwszym piwem bezalkoholowym.

N⁰8 Porter z Gniezna 330 ml | 16,-  500 ml | 21,-                                  
Alk. 8,7% obj. | Ekstr. 21% wag. | Goryczka: 2/5
 
Porter z Gniezna to przedstawiciel stylu Porter Bałtycki. To ciemne i mocne piwo o 
wyjątkowym charakterze. Na smak naszego portera mają wpływ surowce, sposób 
filtracji jak i odpowiedni czas leżakowania. Kremowa, brązowa i gęsta piana, nuty 
ciemnych słodów, przypieczonej skórki od chleba, kawy, czekolady z zaznaczoną 
goryczką przez którą przebija się delikatna słodycz. Koniecznie musicie spróbować.

http://www.dobrybrowar.pl/


DOBRY BROWAR
KARTA PIW

Wszystkie piwa produkowane w Dobrym Browarze z Gniezna są niepasteryzowane i niefiltrowane, dzięki czemu 
zachowują właściwości prozdrowotne. Warzymy je według naszych własnych receptur. Numery przy nazwie piw 
oznaczają kolejność ich powstania. Pełne parametry i skład piw dostępny jest na naszej stronie: 
www.dobrybrowar.pl | Zapytaj obsługę o dostępność piw i specjalne piwa spoza karty.

Szkło do piwa 1 szt. | 
20,-                                   
Wybierz jedną z naszych 
kilku oryginalnych szklanek 
i zabierz ją do domu!

N⁰8 Porter z Gniezna B.A. 330 ml | 21,-  500 ml | 30,-                                  
Alk. 8,7% obj. | Ekstr. 21% wag. | Goryczka: 2/5
 
Porter z Gniezna to przedstawiciel stylu Porter Bałtycki. To ciemne i mocne piwo 
o wyjątkowym charakterze. Na smak naszego portera mają wpływ surowce, sposób 
filtracji jak i odpowiedni czas i sposób leżakowania. Tym razem wersja leżakowana w 
beczce po koniaku Courvoisier.

N⁰8 Porter z Gniezna BA Butelka  330 ml | 35,-                                  
Alk. 8,7% obj. | Ekstr. 21% wag. | Goryczka: 2/5
 
Nasz niedźwiadek uciekł z gotyckiego kafla z XV wiecznego Gniezna i płynie
beztrosko na ostatniej dębowej beczce, pełnej wyjątkowego i limitowanego
porteru bałtyckiego, którego rozlaliśmy jedynie 1033 butelek. Aby podkreślić tą
wyjątkowość do zaprojektowania tej przepysznej etykiety zaprosiliśmy
agencję thirst.pl oraz drukarnię etiflex, które sprawiły, ze zewnętrzna część butelki
godnie reprezentuje jej zawartość.

N⁰21 Wheat IPA z Gniezna 330 ml | 14,-  500 ml | 18,-                                  
Alk. 5,6% obj. | Ekstr. 13,4% wag. | Goryczka: 2/5
 
Znajdziecie tu: mętność i łagodność piwa pszenicznego, wzbogaconą nutami owoców 
tropikalnych i cytrusowych pochodzących z chmielów: Idaho 7, Strata i Citra oraz
delikatna goryczka. To alternatywa dla klasycznej pszenicy!

Piwo infuzowane 330 ml | 17,-  500 ml | 21,-                               

Infuzja piwa to proces polegający na nadawaniu piwu aromatów pochodzących ze 
składników naturalnych takich jak owoce, warzywa, zioła, pędy czy kawa. Procesowi 
temu poddajemy nasze piwa. Zapytaj obsługę co jest obecnie dostępne.

Deska degustacyjna
4 x 150 ml | 24,-                                   
Dowolnie wybrane cztery 
piwa za wyjątkiem Porteru i infuzji. 
Porter, infuzja plus 3 zł, leżakowany 
plus 5 zł. (zapytaj czy jest na kranie)

http://www.dobrybrowar.pl/

