Πιάσ’ την μόνος σου
Πιες την με παρέα...

Τι δουλειά έχουν 5 τύποι στο
?
Ποιος είναι ο μουσάτος στο bar με το τσιγάρο
στο χέρι;
Γιατί όταν παραγγέλνω μια μπύρα, μου λένε
“βάλ’τη μόνος σου ρε φίλε”;
Τι σημαίνει φιλία τελικά;
Ανακάλυψε όλες τις αληθινές ιστορίες και
διηγήσου τη δική σου εδώ, στο
by 5 drun k men !
Ένα μέρος που φτιάχτηκε με μεράκι για την
καλή μπύρα και αγάπη για την καλή παρέα.
Κάθε μέρα εσύ γράφεις την ιστορία...

Πιάσ’ την μόνος σου
Πιες την με παρέα...

Πιάσ’ την μόνος σου
Πιες την με παρέα...

Mπύρες σε
ΒΑΡΕΛΙ

Berlin /Ξανθιά /Lager

€ 3 /0,4 L
5% Αλκ.

Η παρασκευή της Berlin ακολουθεί πιστά τον Γερμανικό Νόμο Αγνότητας του 1516 (ευτυχώς ο νόμος ισχύει
μόνο για τις μπύρες). Το αρίστης ποιότητας νερό της,
προέρχεται από αρτεσιανές πηγές του Παρνασσού.
Δοκίμασέ την και δεν θα χάσεις!!

Arcobrau /Ξανθιά Θολή
Weiss

€ 4,2 /0,5 L

5,3% Αλκ.

Μαγιά από το πιο παλιό ζυθοποιείο του κόσμου,
νερό από πηγές που βρίσκονται σε βάθος 96μ. ,
απαστερίωτη, ιστορία από το 1567...
Aν ήμασταν Aμερικάνοι θα αναφωνούσαμε «good
shit»...

Gulden Draak /Καστανή-Κόκκινη € 5,2 /0,33 L
Ale Tripel
10,5% Αλκ.
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Με ένα βραβείο ως η καλύτερη μπύρα του κόσμου, ο
“χρυσός δράκος” δεν αστειεύεται. Όταν πας στη Γάνδη,
ψάξε στο κάστρο, στην κορυφή του ρολογιού για το
καράβι των Vikings. Κάπου εκεί θα κάθεται και ο Sigrid με
ένα ποτήρι gulden draak.

Πιάσ’ την μόνος σου
Πιες την με παρέα...

Mπύρες σε
ΒΑΡΕΛΙ

Septem /Ξανθιά /Pils

€ 3,5 /0,33 L
5% Αλκ.

Septem σημαίνει επτά, όπως οι μέρες της εβδομάδας
που μπορείς να την απολαύσεις! Πιες την Septem Pils
και σίγουρα θα συμφωνήσεις κι εσύ ότι η μικροζυθοποιία από την Εύβοια είναι όντως η καλύτερη της
Ελλάδας, όπως ψηφίστηκε το 2012 και το 2013.

Ζήτα /Ξανθιά /Pils

€ 3,4 /0,4 L
5,2% Αλκ.

Ζαμανφού, Ζορό, Ζιγκολό, Ζουζούνι, Ζηλωτής, Ζηλιάρης,
Ζόμπι, Ζαβαρακατρανέμια. Ότι τύπος και να είσαι μια Ζήτα
θα την πιείς. Premium pils από την Αταλάντη.
Ζαμέ!

Grimbergen /Μαύρη-Κόκκινη /Abbey € 5 /0,33 L
6,5% Αλκ.
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Γεννημένη τον μεσαίωνα, παράγεται κάτω από την επίβλεψη του μοναστηριού Grimbergen, στο Βέλγιο. Η παραγωγή
της ξεκίνησε το 1128 σαν προσφορά των μοναχών στους
ταξιδιώτες που περνούσαν τις πύλες του μοναστηριού.
Κάπου εκεί το έχασαν και την πούλησαν στην Carlsberg...

Πιάσ’ την μόνος σου
Πιες την με παρέα...

Mπύρες σε
ΜΠΟΥΚΑΛΙ
Ελληνικές

Βεργίνα /Ξανθιά Θολή /Weiss

€ 3,5 /0,5 L
5,9% Αλκ.

Ο ένας τη θεωρεί την καλύτερη ελληνική μπύρα,
ο άλλος πιστεύει ότι δεν είναι καν Weiss. Βοηθήστε μας να καταλήξουμε. Η γνώμη σας, πιστέψτε
μας, θα μετρήσει. Ακούμε!

Ζέος /Ξανθιά /Pils

€ 3,5 /0,5 L
5% Αλκ.

Στην αρχαιότερη πόλη της Ελλάδος, το Άργος,
βρήκε την Ιθάκη του ο Γερμανός ζυθοποιός και μας
προσφέρει τις εμπνεύσεις του.
Zeos Pils και οι Θεοί είναι μαζί μας!

Corfu /Κόκκινη /Real Ale

€ 5,2 /0,5 L
5% Αλκ.

“Αληθινή Ale” φωνάζει ο Κερκυραίος και δεν έχουμε
λόγο να τον αμφισβητήσουμε. Απαστερίωτη (yeah!),
διατηρείται μόνο στο ψυγείο ως φρέσκο προϊόν,
θολή, με έντονο φρουτώδες άρωμα. Το καλοκαιράκι,
μια επίσκεψη στον Αρίλλα, το χωριoυδάκι που παράγεται η μικρή μας καλεσμένη είναι must...

Πιάσ’ την μόνος σου
Πιες την με παρέα...

Mπύρες σε
ΜΠΟΥΚΑΛΙ
Ελληνικές

Septem /Μαύρη /Porter
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€ 4,8 /0,33 L
5,5% Αλκ.

Η πρώτη Ελληνική μπύρα τύπου porter απλά
τα σπάει... Καφές εσπρέσο και σοκολάτα κατευθείαν σου αιχμαλωτίζουν τον ουρανίσκο.
Μπύρα για το Σάββατο λέει ο ζυθοποιός,
μπύρα για κάθε μέρα λέμε εμείς!

Blue Island /Ξανθιά /Lager

€ 3,8 /0,33 L
5% Αλκ.

Τι να μας πουν οι Μεξικάνοι για ήλιο και θάλασσα;
Εδώ έχουμε τη δική μας «καλοκαιρινή» μπύρα.
Η μόνη που ανεχόμαστε να σερβίρουμε χωρίς
ποτήρι και με λεμόνι.

fresh beer
for
fresh people

Πιάσ’ την μόνος σου
Πιες την με παρέα...

Mπύρες σε
ΜΠΟΥΚΑΛΙ

Vitus /Ξανθιά Θολή
Weiss Bock

€ 6 /0,5 L

Korbinian /Μαύρη / Dobbel
Bock

€ 6 /0,5 L

7,7% Αλκ.

Μπύρα από το πιο παλιό ενεργό ζυθοποιείο του
κόσμου, το κρατικό ζυθοποιείο Weihenstephan
της Βαυαρίας. Aν σου αρέσουν οι δυνατές
εμπ(υ)ρίες εμπιστεύσου την.
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7,4% Αλκ.

Μην τα ξαναλέμε... Οι άνθρωποι φτιάχνουν μπύρα
από το 1040. Είναι πολύ μπροστά... Το συγκεκριμένο
(μαύρο) διαμάντι φτιάχτηκε προς τιμήν του Αγίου
που ίδρυσε την εκκλησία Saint Stephan στη Βαυαρία. Αμαρτία να μην την δοκιμάσεις.

Bernard /Κόκκινη /Vienna Lager € 6 /0,5 L
		
4,7 % Αλκ.

Μπορεί το όνομα να παραπέμπει στον γνωστό
Άγιο ή στα τεράστια σκυλιά, κι όμως πρόκειται
για εξαιρετική απαστερίωτη μπύρα από την
Τσεχία. Με μεγάλη παράδοση στην ζυθοποιία οι
Τσέχοι, θα σας δικαιώσουν απόλυτα για την επιλογή σας. Δοκιμάστε την με την μπρουσκέτα.

Πιάσ’ την μόνος σου
Πιες την με παρέα...
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Mπύρες σε
ΜΠΟΥΚΑΛΙ

Schlenkerla /Μαύρη
Καπνιστή

€ 6,5 /0,5 L

Zwick’l /Ξανθιά Θολή /Keller

€ 6,5 /0,5 L

5,1% Αλκ.

Σου αρέσει η μυρωδιά του τζακιού τον χειμώνα;
Απολαμβάνεις τα καπνιστά malt whiskies το βράδυ στον καναπέ; Έχεις βρει την μπύρα σου.
Απλά δοκίμασε την πιο “λοξή” (schlenkern) μπύρα
που υπάρχει και ίσως αρχίσεις να περπατάς λοξά…
Όπως ο κυριούλης στην ετικέτα.

5,3% Αλκ.

Αν χρειάζεται να την προφέρεις σωστά (Τσζβιγκ’λλ)
για να την παραγγείλεις, θα διψάσεις!
Ζήτα την μπύρα κελαριού κι εμείς θα στη φέρουμε
στο πήλινο ποτήρι της.
Έτσι για εφέ.

Snake Dog/ /Πορτοκαλί /IPA € 6,8 /0,35 L
7,1% Αλκ.
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Φίδι και σκύλος γίνεται; Why not? Cult συσκευασία
και μπύρα δυναμίτης. Οι Άγγλοι μετέφεραν στις
Ινδίες μπύρα με μεγάλη ποσότητα λυκίσκου για
να μπορεί να αντέχει στο ταξίδι, και οι Αμερικάνοι
έχουν αναγάγει την παραγωγή των IPA (India Pale
Ale) σε τέχνη...

Πιάσ’ την μόνος σου
Πιες την με παρέα...

Mπύρες σε
ΜΠΟΥΚΑΛΙ

Andechs /Ξανθιά Θολή /Weiss
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€ 6,5 /0,5 L
5,5% Αλκ.

Αν ποτέ ο δρόμος σε βγάλει στο μοναστήρι του
Andechs στην Γερμανία, μην παραλήψεις να δοκιμάσεις μια από τις καλύτερες σταρόμπυρες στον κόσμο. Αν πάλι ξεμείνεις στο Παγκράτι, μην σε νοιάζει
γιατί μπορείς να την απολαύσεις στο
!

La Trappe /Σκούρα Κόκκινη
Trappist

€ 6,5 /0,33 L

Duvel /Ξανθιά /Strong Ale

€ 6,5 /0,33 L

10% Αλκ.

God Loves Beer. Μοναστηριακή μπύρα από
τους trappist μοναχούς της Ολλανδίας.
Μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις
πηγαίνουν σε αγαθοεργίες (λέμε τώρα).
Βοήθεια μας!

8,5 % Αλκ.

Ο διάβολος μέσα της και μέσα μας βεβαίως.
Κλασσική αξία στις μπυροσυνάξεις.
4η γενιά Φλαμανδών ζυθοποιών.
Αν θέλεις να μυηθείς στην ποιοτική μπύρα,
κάνεις μια ιδανική αρχή.

Πιάσ’ την μόνος σου
Πιες την με παρέα...
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Mπύρες σε
ΜΠΟΥΚΑΛΙ

KingGoblin /Σκούρα Κόκκινη
Strong Ale

€ 7 /0,5 L

Primator /Ξανθιά /Strong Lager

€ 6 /0,5 L

6,6% Αλκ.

Hobbits, Τελώνια, Uruk Hai, Spider man κ.α. Όλα
αυτά σου περνάνε από το μυαλό μόλις την γευτείς.
Και μετά σοκολάτα. Και μετά, ότι οι νησιώτες τελικά ξέρουν από μπύρες.
Yeam! Fresh meat!

7,5% Αλκ.

Το καμάρι της Primator! Το υψηλό σχετικά αλκοόλ
για lager μπύρα, την κάνει... exclusive, όπως μας
φανερώνει και η ετικέτα της. Με 2 ποτήρια είσαι
άρχοντας... Μας αρέσει, την προτείνουμε και την
πίνουμε και μόνοι μας!

Salvator /Κόκκινη /Dobbel Bock € 5 /0,33 L
		
7,9 % Αλκ.
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Όταν η τέχνη έμπλεξε με την μπύρα βγήκε
η Salvator. Πρόκειται για την 1η μπύρα που
έφτιαξε η Paulaner. Ο μοναχός Barnabas που
την εμπνεύστηκε το 1773, έχει εξασφαλίσει τη
θέση του στον παράδεισο...

Πιάσ’ την μόνος σου
Πιες την με παρέα...

Mπύρες σε
ΜΠΟΥΚΑΛΙ

Arcobrau /Σκούρο Κεχριμπαρί
Dunkel Weiss

€ 6 /0,5 L

Primator /Μαύρη /Stout

€ 6 /0,5 L

5,3% Αλκ.

Η σκούρα εκδοχή της Arcobrau είναι άκρως
δελεαστική. Μπανάνα, καραμέλα και
σοκολάτα θα κατακλύσουν τον ουρανίσκο
σου. Πάμε στοίχημα ότι δεν θα μείνεις στο
ένα μπουκάλι..
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5 % Αλκ.

Αυτά συμβαίνουν όταν Τσέχοι πειραματίζονται
με αγγλικές συνταγές.
4 διαφορετικές βύνες, καβουρδισμένο κριθάρι
και βρώμη. Όλα συνδυάζονται αρμονικά και
καταλήγουν... που αλλού;
5 drun k men recommended.

Krombacher /Ξανθιά /Pils

€ 5 /0,5 L

4,8% Αλκ.

Από την κωμόπολη Krombach, στο
του Παγκρατίου. Πως τα φέρνει η ζωή...
Οι Γερμανοί της Krombacher υπερηφανεύονται για το
νερό που χρησιμοποιούν στην μπύρα τους, κι εμείς
υπερηφανευόμαστε που την πίνουμε.

Πιάσ’ την μόνος σου
Πιες την με παρέα...

Mπύρες σε
ΜΠΟΥΚΑΛΙ

Clausthaler /Ξανθιά /Lager

€ 4,5 /0,33 L
0,5% Αλκ.

Ο αδιαφιλονίκητος πρωταθλητής των μπυρών
χωρίς αλκοόλ. Βραβευμένη με τόσα μετάλλια που
έχει χάσει τον λογαριασμό.
Αν επιμένετε να μην πιείτε αλκοόλ, τι να σας
πούμε;

Somersby /Μηλίτης

€ 4 /0,33 L
4,5% Αλκ.

Σε κοροϊδέψαμε, δεν είναι μπύρα. Ανοίγεις και
ευωδιάζει πράσινο μήλο.
Ανθρακούχος μηλίτης που περιέχει 17,5%
πραγματικό χυμό μήλου χωρίς τεχνητά γλυκαντικά ή αρώματα. Η εναλλακτική μας πρόταση για
σήμερα.

fresh beer
for
fresh people

Για τη
ΛΙΓΟΥΡΑ
Ποικιλία «Τα σπάει»

Τυράκια, σαλαμάκια, λουκανικάκια...
Όλα τα καλά του
εδώ!

€ 13,0

Θα Φας Μπουκέτο

€ 9,0

ΛεΜπαΚέΖε με Αυγό

€ 8,0

Tapas by 5 drun k men

€ 7,0

Λουκάνικα

€ 6,0

Club

€ 5,0

“Να σε βλέπω να λιώνεις”

€ 4,0

Hot dog Πειραγμένο

€ 3,0

Ένα μπουκέτο γεύσης με τσιμπητά μεζεδάκια
για την παρέα. Συνδύασε τα με Weiss.
Γερμανικό πιάτο για μερακλήδες..
Ισπανικά Tapas στη μεθυσμένη τους εκδοχή.
Δεν θα ξέρεις τι να πρωτογευθείς!
Γερμανικά λουκάνικα με ξινολάχανο
και μουσταρδίτσα. Κλασσικές αξίες!
Ψήνεσαι για clubbing;
Τυράκι που λιώνει μπροστά σου
και το τρως με σκορδόψωμο. Μοναδικό!
Αυτά τα καραμελωμένα κρεμμύδια
δεν παίζονται...

ΟΧΙ
Mπύρες
Ποτήρι Κρασί Κόκκινο /Λευκό
Τσίπουρο Ποτήρι
Τσίπουρο Καραφάκι
Whisky απλό
Vodka απλή
Gin απλό
Tequila απλή
Ρούμι απλό
Σφηνάκι
Σφηνάκι τσίπουρο

€ 3,8
€ 3,0
€ 7,5
€ 6,0
€ 6,0
€ 6,0
€ 6,0
€ 6,0
€ 2,0
€ 1,0

Καφές (whatever)
Τσάι
Σοκολάτα

€ 2,5
€ 2,5
€ 2,8

Αναψυκτικά
Χυμοί

€ 2,5
€ 2,8

Αυτό το στέκι φτιάχτηκε από ανθρώπους σαν κι
εσένα.
Βασικά, θα μπορούσε να ήταν δικό σου...
Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας
για να περνάμε όλοι καλύτερα!
Πως?
Αν βλέπεις κάτι που χρειάζεται αλλαγή
ή βελτίωση, πες το μας (στο αυτί).
Αν πάλι έχεις ενθουσιαστεί με κάτι, φώναξέ το
(στον πεζόδρομο)...
Ό,τι από τα 2 και να κάνεις εμείς σε
ευχαριστούμε!
Η ομάδα του

by 5 drun k men

Τιμοθέου 8 Πεζόδρομος (κάθετος Υμηττού), Παγκράτι • 210 7010006
www.facebook.com/berlinby5drunkmen
www.berlinby5drunkmen.gr

