Jazz Söröző

„Néha, ha eszembe jut az a sok sör, amit megittam, elszégyellem magam. De ha belenézek a pohárba, eszembe jutnak a sörgyári munkások, reményeik és álmaik. Ha
nem iszom meg a sörömet, munkanélkülivé válhatnak, és álmaik semmivé foszlanak.
És akkor arra gondolok, hogy jobb meginni a sört, és segíteni álmaik valóra válásán,
mint önzőnek lenni, és aggodalmaskodni a májam miatt.”
Babe Ruth (Baseballjátékos)
A Jazz Sörözőben egyedülálló választékkal várjuk vendégeinket: magyar és külföldi kézműves söröket, állandó és szezonális tételeket, palackozott és csapolt főzeteket ajánlunk.
A folyamatosan frissülő és bővülő készlet mintegy 30-40 sört vonultat fel számos kategóriában.
A több mint 30 állandó tételünk mellett célunk, hogy vendégsörökön (csak bizonyos ideig kapható) keresztül sok különleges, szezonális esetleg limitált főzettel is megismertessük Vendégeinket. (ale, IPA, porter, stout, lager, búza, trapista, rauchbier, stb.).
Pincéreink igény szerint ajánlásokat tesznek és kóstolósorokat prezentálnak, bemutatva a kézműves sörök lebilincselően sokszínű, izgalmas és élvezetes világát.
Kiváltképpen szívesen fogadunk olyan vendégeket, akik bevallásuk szerint „nem szeretik” a sört – tapasztalataink szerint ők is őszinte meglepetéssel és örömmel fogadják, és
gyorsan megkedvelik a Jazz Söröző által képviselt minőséget. Abban biztosak vagyunk,
miután megkóstolták különleges söreinket biztosan más véleménnyel lesznek a sörröl.
Söreink mellé sörkorcsolyákat, és folyamatosan változó sörhöz illő ételeket kínálunk.

Néhány szó a sörtípusokról:
láger:

Alsóerjedésű sörcsalád számos altípussal. Kevéssel fagypont
felett, hosszabb ideig erjesztik.
Tárolásáról a lágerelésről kapta nevét.

ale:

Felsőerjesztésű, többnyire árpamalátából készülő sörcsalád,
melynek számos alfaja létezik.

		
		
		

pale ale:

Álatalában borostyánsárga vagy vörösesbarna színű sör, friss
aromájú, de nem túlságosan keserű, gyümölcsös ízhatású sör.

IPA (India Pale Ale):

A pale ale erősen komlózott magasabb alkoholtartalmú 		
változata, manapság amerikai és ú-zélandi aromakomlókkal
készítik. Kesernyés, citrusokra emlékeztető ízű és illatú. A világ
legnépszerűbb sörfajtája.

		
		
		
		

barna ale:

Erősen sötétbarna, édeskés, pörkölt maláta ízű viszonylag 		
alacsony alkoholtartalmú sör.

abbey beer/apátsági:

Erős gyümölcsös jellegű belga sör, többnyire régi apátsági 		
receptek alapján készül.

baksör/ bockbier:

Erősre főzött magas alkoholtartalmú világos vagy barna sör.
Általában alsóerjesztéssel készítik.

		
		
		

märzen:
pilseni (pils, pisener, pilsen):

		
		

Telt színű, az átlagosnál kissé erőteljesebben malátás ízű láger.
A legszélesebb körben ismert és utánozott láger, mely friss és
fanyar ízét és tartós habkoronáját a bőséges 			
komlótartalmának köszönheti.

porter:

Sötét, édeskés, testes ale sör. ízében erősen megjelenik a 		
kávés, pörköltmalátás íz.

saison:

Belga idénysör melyet nyáron és komlószüretkor főznek. 		
Jellegzetesen gyümölcs és malátaízű, erősen szénsavas sör.

		
		

stout:

		

trappista:

		
		

Erősen sötétbarna vagy teljesen fekete felsőerjedésű sör, 		
pörkölt malátázatlan árpával, krémes habkoronával, kávés ízzel.
Kolostori sör, melyet a világon csak tíz helyen főzhetnek
trappista kolostorokban. Kilenc helyen európában és egy 		
helyen amerikában.

Söreink

Csapolt sörök

Csapolt sör kínálatunk folyamatosan változik, ezért kérdezzék bátran a személyzetet.

Békésszentandrási sörfözde
Tiszavirág Pilsner • 5,6 %

A ház söre

(Erős, pils jellegű, világos, karakteres komlózású sör.)

600,- Ft/0,5l

Magyar vándor • 5,6%		

600,- Ft/0,33l

Betyár király • 7%		

850,- Ft/0,33l

Szilvás • 3,7% 		

550,- Ft/0,5l

Meggyes • 3,7% 		

550,- Ft/0,5l

Málnás búza • 4,9%		

650,- Ft/0,33l

(Különleges lager-ale hibrid, amely ötféle komló, háromféle maláta és kétféle élesztő felhasználásával készült.)
(Szilva, a meggy, a feketecseresznye és áfonya kivonattal készült baksör, kesernyés zamattal.)
(Gyümölcsös illatú, valódi szilvával ízesített láger sör.)
(Különleges illatú, valódi meggyel ízesített láger sör.)
(Szűretlen búzasör, valódi gyümölcsből készűlt málnaágyon érlelve.)

Monyo brewing Co. (az év sörfőzdéje 2015-ben)

Summer syndrome • 4,9%		

750,- Ft/0,33l

BLK IPA • 6,3% 		

800,- Ft/0,33l

Belgian Trip • 10%		

800,- Ft/0,33l

Schatzi • 6,1%		

800,- Ft/0,33l

(Felső erjesztésű, blond ale típusú sör, rendkívül frissítő, citrsokra emlékeztető iz és illatvilággal.)
(Erőteljes fenyőgyantás, citrusos ízű, fekete ipa sör.)

(Hosszan érlelt, magas alkoholfokú fűszeres és gyümölcsös tripel típusú felsőerjesztésű sör.)
(Bajor búza típusú, mélyarany színű, szegfűszeges, banános, citromos jegyekkel bíró sör.)

Fóti kézműves sörfőzde

Fóti pils • 4,5°%		

550,- Ft/0,5l

Keserű méz • 6% 		

750,- Ft/0,5l

Fóti Zwickl • 4,5%		

700,- Ft/0,5l

Oktoberfest Märzen • 7,2%		

750,- Ft/0,5l

Mézes gyömbéres • 4,5%		

700,- Ft/0,5l

(Klasszikus, szűrt világos könnyű sör.)

(Intenzíven komlózott, szűretlen kesernyés világos sör, a legnépszerűbb Fóti sör.
Átmeneti sör a láger és az IPA között.)
(Egy erősen komlózott, zamatos, szűretlen világos lager típusú sör.)
(Telt színű, az átlagosnál kissé erőteljesebben malátás ízű láger.)
(Félbarna láger, enyhe komlózással, mézzel, narancshéjjal és valódi gyömbérrel.)

Csapolt sörök

Csapolt sör kínálatunk folyamatosan változik, ezért kérdezzék bátran a személyzetet.

Mad Scientist Sörfőzde

Jam 72 • 7,2%		

800,- Ft/033l

Saison 17 • 5,5%		

800,- Ft/0,33l

Limerick Grabovszky Edition • 5,1%

800,- Ft/0,33l

(West Coast Ipa típusú, kesernyés felsőerjesztésű sör. Bátran ajánljuk a „nemsöröseknek” is.)
(Belga típusú aratási sör, malátaízű, magasabb szénsavtartalmú, üdítő sör.)

(Vöröses ír, felsőerjesztésű sör mandula-esszenciával, tárkonnyal és szellemchillivel. Vigyázz csípős☺)

Cumberland Brewing Co. (Észak-Írország)
Finn 		

850,- Ft/0,33l

Foxes rock Irish Pale Ale • 4,5%

1150,- Ft/0,5l

Foxes Rock Red Ale 4,5%		

1150,- Ft/0,5l

Foxes Rock IPA • 4,5%		

1150,- Ft/0,5l

(Pilseni típusú ír láger.)

(ĺr felsőerjesztésű világos sör.)
(Vörös ale.)

(ĺr IPA, kesernyés, gyümölcsös ízhatású felsőerjesztésű sör.)

Alltech Lexington Brewing And Distilling Co. (Kentucky,USA)

Kentucky Ale • ( 6%)		

(Az átlagosnál erősebb, nem túl karakteres ízű golden ale sör.)

950,- Ft/0,355l

Kentucky Bourbon Barrel Ale • (8,2%)

1050,- Ft/0,355l

Kentucky Bourbon Barrel Stout • (8%)

1050,- Ft/0,355l

(Karakteres, pörkölt kávéra és csokoládéra emlékeztető, magas alkoholtartalmú sör melyet szintén
bourbon hordókban érleltek.)

Town Branch Bourbon Whisky

550,- Ft/2cl 1100,- Ft/4cl

Town Branch Rye		

600,- Ft/2cl 1200,- Ft/4cl

(2 évig érlelt bourbon whisky, melynek hordójában érlelelik később a fent említett Bourbon Barrel
söröket.)
(Bourbon rozs whiskey.)

Söreink

(Aalapja a kentucky ale, melyet olyan bourbon whisky hordókba fejtenek, melyben előtte 2 évig érleltek
whisky-t. Ettől a magas alkoholtartalom, és a bourbonokre emlékeztető vaníliás íz.)

Söreink

Csapolt sörök

Csapolt sör kínálatunk folyamatosan változik, ezért kérdezzék bátran a személyzetet.

Brew Dog Brewery (Egyesült Királyság)
Punk Ipa • 5,6%		

900,- Ft/0,33l

Ace of chinook 		

900,- Ft/0,33l

Dead Pony Club • 3,8%		

900,- Ft/0,33l

(ĺzében trópusi gyümölcsök, ananász, licsi, grapefruit érezhető, enyhén kesernyés.)
(Chinook komlóval erősen ellátott, alacsonyabb alkoholtartalmú IPA sör.
Picit kesernyés, gyümölcsös ízvilággal).
(Amerikai típusú könnyű, alacsony alkoholtartalmú Ale)

Pivovar Náchod sörfőzde (Csehország)
Primator premium 12 • 5,%		

600,- Ft/0,5l

Primator Stout • 4,7%		

600,- Ft/0,5l

Primator Double 24 • 10,5%		

700,- Ft/0,5l

Primator Weizenbier • 5%		

600,-Ft/0,5l

(Klasszikus cseh pilsner, komlós utóízzel. A világ legjobb lágerének választották 2010-ben.)
(Édeskésebb kávé és vaníla ízére emlékeztető stout típusú sör.)
(Enyhe rumos karakterű, szilvás gyümölcsösségre emlékeztető. édeskés ale sör.
A cseh sörfesztiválok kledvence.)

(ĺzében banános karakter, fanyar zöldalma, szerecsendió és fahéj fedezhető fel. Világos búzasör.)

Pivovar Ikkona, Roznava (Szlovákia)
Ikkona Driver 		

600,- Ft/0,33l

Ikkona dark malt		

600,- Ft/0,33l

(Alkoholmentes láger sör.)

(Alkoholmentes barna sör.)

Sörkoktélok

Lunch Boksz (lager sör, amaretto likőr, narancslé)
Snake Bite (cider, lager, grenadine)
Shandy (lager, cukorszirup, szóda, citromlé. jég, citromszeletek)
Dog Nose (porter vagy láger, gin)
Boiler maker (ale sör, bourbon whiskey)
Dr. Pepper (lager, kóla, amaretto)
Éden (Ipa, citromlé, levendulaszirup, gin, tonic)

Sörkorcsolyák

Tepertőkrémes pirítós		
Kacsazsíros kenyér		
Sörös fondü (sörös sajtkrém, grillezett kolbásszal és pirítóssal)
Házi sajtos pogácsa korianderes chillis tejföllel
Chef burger sült burgonyával
Lángosburger sült brgonyával

Alkoholmentes italok

Szénsavas üdítők		
Ásványvíz		
Rostos levek		
Bomba 		
Espresso		
Capuccino		
Tea		

Röviditalok

Bailey’s		
Finlandia vodka		
Beefeater gin		
Sierra Silver/Reposado		
Bacardi		
Unicum 		
Jägermeister		

900,- Ft
1100,- Ft
950,- Ft
800,- Ft
1200,- Ft
800,- Ft
1300,- Ft
150,- Ft/db
150,- Ft/db
990,- Ft
990,- Ft/5db
1490,- Ft
1490,- Ft
290,- Ft/0,25l
250,- Ft/0,25l
120,- Ft/dl
300,- Ft/0,25l
280,- Ft
300,- Ft
300,- Ft

300,- Ft/2cl
300,- Ft/2cl
300,- Ft/2cl
300,- Ft/2cl
300,- Ft/2cl
300,- Ft/2cl
300,- Ft/2cl

600,-/4cl
600,-/4cl
600,-/4cl
600,-/4cl
600,-/4cl
600,-/4cl
600,-/4cl

Jazz Söröző

5000 Szolnok, Sóház út 8.
Tel.: 06 56 504 517
email: jazzpub@gmail.hu
www.jazzpub.hu
www.facebook.com/jazzcraftbeerpub
(áraink fotintban értendők, és az áfát tartalmazzák)

