Mały browar, a Cieszyn
W Tłusto i Syto podajemy Browar Zamkowy Cieszyn.
Z beczki:
Lager
Lemoniada domowa
…………8,90 zł
Świeżo wyciśnięta cytryna słodzona nierafinowanym cukrem trzcinowym, goździki i świeża mięta,
gazowana woda mineralna. Całość dopełniona lodem.
Soki tłoczone:

jabłkowy, pomarańczowy

……...…..7,90 zł

Fritz Kola
……….9,90 zł
Mniej słodka, za to trzy razy bardziej naładowana kofeiną niż zwykła cola (25 mg kofeiny/ 100 ml).
Niekorporacyjna, najbardziej pobudzająca kola na świecie!
Fritz-kola,
fritz-kola bez cukru, fritz-spritz bio winogrono, fritz-limo pomarańcza,
fritz-limo melon,
fritz-mate
Orangina
Coca cola, Sprite
Oranżada
Woda Cisowianka

………..7,90 zł
…………5,90 zł
………..4,90 zł
……….4,90 zł

Kawa
Espresso Single
……….5,90 zł
Espresso o pełnym i bogatym smaku i aromacie.
Espresso Special
………….7,90 zł
Podwójne espresso.
Cappuccino
...….…8,90 zł
Syte espresso połączone z aksamitnym mlekiem i zakończona mleczną pianką.
Caffe Latte
……...….10,90 zł
Aromatyczne espresso pomieszane z dużą ilością gorącego mleka i wykończone aksamitną pianką.
Konsystencja mleka powinna przypominać nieco jogurt, gładka, lśniąca, bez widocznych pęcherzyków
Americana
..……….7,90 zł
Podwójne espresso wraz z równą ilością ciepłej wody. Aby wiedzie, że espresso zostało poprawnie
wykonane, na wierzchu kawy powinna pojawi się złota crema, delikatnie jaśniejsza niż przy zwykłym
espresso.
Herbata Dammann
……………7,90 zł
Cristal Ceylon - czarna herbata
Cristal earl grey - Czarna herbata z Chin o smaku bergamotki
Vert Yunnan - zielona herbata
Camomille - Delikatna mieszanka cytryny z lekką goryczą, podobne do cykorii
Rooibos Vanilia - Słodka i subtelna wanilia z Madagaskaru
Mel Jardin Bleu - Mieszanka chińskiej herbaty, rabarbaru i aromatu dzikiej truskawki.
Mel 4 Fruits Rouges - herbata chińska i cejlońska aromatyzowana owocowym bukietem z wiśni,
truskawki, maliny i czerwonej

Herbata zimowa z karmelem 9,9 zł
Herbata czarna, Miód wielokwiatowy, syrop karmelowy, pomarańcza, cytryna, jabłka
. Piwo grzane z miodem i konfiturą malinową
14,90 zł
0,5 l. piwa lager, pomarańcza, miód wielokwiatowy (jeśli ktoś woli można posłodzić cukrem), goździki,
cynamon, świeży imbir

Wino grzane z konfiturą śliwkową i miodem
14,90 zł
0,3 l. wina półwytrawnego, cynamon, miód wielokwiatowy, konfitura śliwkowa, goździki
Cydr grzany z jarzębiną
14,90 zł
0,3 l. cydru, konfitury z jarzębiny, goździki, Ćwiartka jabłka

0,3 l.
0,5 l.
dzbanek 2 l.

…....7,90 zł
….…11,90 zł
.…..41,90 zł

Wyróżnia się intensywnym chmielowym aromatem i smakiem. Zawdzięcza to efektowi potrójnego chmielenia.
Fermentacja Lagera odbywa się w otwartych kadziach – piwo dolnej fermentacji
Z butelki
Zdrój Zamkowy
……….10,90 zł
Powrót klasyki. Niegdyś najpopularniejszy wybór wśród cieszyńskich gatunków, został odtworzony i uwarzony w oparciu
o odnalezione zapisy Piwowarów Cieszyńskich z ubiegłego wieku. Piwo dolnej fermentacji. Jasne pełne w stylu Pils.
Charakteryzuje się wyraźną goryczką i sesyjnością.
Pszeniczne
….…...12,90 zł
to piwo górnej fermentacji. Wzorowany na tradycji warzenia austriackich piw pszenicznych. Dzięki aromatom - goździku,
bananów, owoców – i wysokiemu nagazowaniu, działa orzeźwiająco
Mastne
…..…12,90 zł
to jeden z pierwszych gatunków piw polskich. Piwo górnej fermentacji warzone z gęstej brzeczki. Mastne charakteryzuje
się umiarkowanym słodowym, jęczmienno-pszenicznym aromatem i nutami karmelowymi. Wyczuwalne są owocowe
ekstrakty.
Witbier
………. 13,90 zł
Lekkie piwo górnej fermentacji. Historycznie gatunek bier blanche (piwo białe), jak nazywany często jest witbier,
wywodzi się z Belgii. Piwo według tradycji charakteryzują mocno wyeksponowane dodatki w postaci przypraw. W
Witbierze Cieszyńskim dodano kolendrę i skórkę cytrusową, co zaowocowało orzeźwiającym smakiem z delikatnym
kwaskowym finiszem. W aromacie wyczuwalne są nuty ziołowo-cytrusowe.
West Coast IPA
…….....13,90 zł
swój aromat zawdzięcza nowofalowym odmianom chmielu. Towarzyszy mu słodki zapach, który w smaku zawiera
wyraźną goryczkę i wytrawny finisz. Piwo górnej fermentacji.
Double IPA
……...…13,90 zł
to piwo górnej fermentacji. Swój charakter opiera na intensywnej mocy chmielowej goryczki. Żywiczny, cytrusowy, wręcz
tropikalny aromat, wpływa na jego wysoką pijalność i walory orzeźwiające
Dark Saison
…...….13,90 zł
to swoisty mariaż piwa z winem. Uzyskany efekt to zasługa mieszanki słodów, drożdży górnej fermentacji i wiórków
dębowych otrzymanych z beczek po sherry oloroso. Ciemne i treściwe z owocowo-dębowym bukietem, wyczuwalnymi
aromatami czekolady i wiśni.
Cieszyński Fruit Wheat
….…….15,90 zł
czyli „truskawkowa pszenica” to balans słodyczy i kwaskowatości. Owocowo orzeźwiające i delikatne piwo z dodatkiem
subtelnej odmiany chmielu. Piwo górnej fermentacji.
Porter
…………13,90 zł
Porter Cieszyński to piwo dolnej fermentacji. Należy do gatunku portera bałtyckiego, historyczne reprezentowanego
jedynie na terenach Polski. Wyróżnia się aksamitną treściwością płynącą z dobrze wyczuwalnych czekoladowokawowych nut, opartych na palonych słodach. Tradycyjnie zacierany
metodą dekokcji.
Red Roeselare Ale 0,3 l
………9.90 zł
Wyjątkowe piwo w stylu kwaśnym flandryjskich Ale z bogatą nutą czerwonych owoców (wiśnia, porzeczka), suszonych
śliwek i wyczuwalnymi dębowymi taninami, zarówno w smaku, jak i zapachu.
Z beczki:
Circus Cider “Sweet Dancer”
0,3 l
……………….9,90 zł
to delikatny, cydr dla amatorów słodyczy przełamanej rześką kwasowością. Doskonale smakuje schłodzony z kostką
lodu i letnimi owocami, limonką lub malinami.
Z butelki:
Cirkus Juggler
………….10,90 zł
to klasyczne perry. Jest gruszkową wariacją w świecie cydrów Circus Cider.
Ma wyjątkowy delikatny winny smak. Subtelnie potrafi wpłynąć na dobry humor.
.

