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Jerry Hunter's Pub
MENU

Pizza MAŁGORZATA  

sos pomidorowy | ser mozzarella | bazylia świeża

Pizza KASZËBË                                                                

sos pomidorowy | karkówka suszona | papryka

marynowana | ser mozzarella

Pizza SEROWA

sos pomidorowy | kozi ser | gorgonzola | 

parmezan | mozzarella

Pizza PROSCIUTTO 

sos pomidorowy | szynka parmeńska| kapary | 

mozzarella | rukola

Pizza KOZI SER Z GRUSZKĄ 

sos pomidorowy | mozzarella| ser kozi | gruszka |

rukola | vinegrette żurawinowy |

Kosz Frytek

Sosy: ostry z whisky/paprykowy/czosnkowy

20 zł

 31 zł

31 zł

33 zł

28 zł

450g   .......   19 zł

DOSTĘPNE W GODZINACH 18:00 - 22:00

PIZZA SERWOWANA W ROZMIARZE CO NAJMNIEJ 30CM

Spis alergenów i gramatura składników dostępna u obsługi



PIWA
Piwo jasne dolnej fermentacji, 
w stylu pilzneńskim, o barwie 

żółto-słonecznej, lekkie 
i orzeźwiające, z wyraźnymi 

akcentami słodowymi 
i wyrazistą goryczką.

PALOMINO

ALK. 4,7% obj.

Jasne piwo górnej fermentacji 
w stylu pale, ale o intensywnej

goryczce amerykańskich 
i australijskich chmieli.

PERLINO

ALK. 4,5% obj.

Piwo pszeniczne górnej 
fermentacji, orzeźwiające 
o wyraźnych akcentach 

bananowo-goździkowych, 
lekko przełamanych goryczką 

polskich chmieli.

BUŁANE

ALK. 4,0% obj.

Piwo bursztynowe dolnej 
fermentacji o rubinowej barwie, 
wyraźnej słodowości podpartej 

subtelną goryczką.

KASZTANKA

ALK. 5,1% obj.

DRINKI

500 ml  |  18 zł 500 ml  |  18 zł

500 ml  |  18 zł 500 ml  |  18 zł

SHOTY DLA WSZYSTKICH
DESKA 4 KIELISZKÓW

Wyborowa
Jagermeister
Olmeca Silver
Kamikaze
Shot Dnia

4 x 40 ml / 30 zł
4 x 40 ml / 30 zł
4 x 40 ml / 30 zł
4 x 40 ml / 40 zł
4 x 40 ml / 50 zł

NAPOJE ZIMNE

Sok wyciskany
Soki owocowe
Napoje gazowane
Woda Kinga Pienińska

200 ml / 18,00
200 ml / 8,00
200 ml / 10,00
330 ml / 10,00

wódka Wyborowa
dżem truskawkowy
sok z cytryny

CZERWONY KAPTUREK

100 ml  |  19 zł

wódka Wyborowa
likier kawowy Kahlúa
espresso

ESPRESSO MARTINI

150 ml  |  25 zł

żołądkowa gorzka
syrop cukrowy
syrop spicy mango
sok z cytryny 
liście mięty

GORZKO - GORZKO

180 ml  |  21 zł

biały rum Bacardi
owoce sezonowe
grenadyna
sok z cytryny
liście mięty

SZYBKA FILUTKA

150 ml  |  24 zł

whisky Ballantines
syrop cukrowy
sok z cytryny 
opcjonalnie białko jaja kurzego

CHŁOPSKI SOUR

120 ml  |  28 zł

likier Sambuca
likier Baileys

FIRE & CREAMY SAMBUCA

60 ml  |  27 zł

wódka Wyborowa
likier brzoskwiniowy
sok z limonki 
syrop cukrowy
sok żurawinowy
sok ananasowy

SŁUŃCE I BLÓNA

180 ml  |  24 zł

wódka Wyborowa
likier Malibu
syrop migdałowy
mleko

MIGDAŁOWY RAJ

200 ml  |  25 zł


