Dla małych pyrożerców 200g
– coś smacznego dla Mniejszego

Zupka

4zł

Kurak

15zł

Pyrażusie

11zł

Placusie

9zł

połowa zupy dnia
panierowany filet z kurczaka, frytki gotowe,
ogórek kiszony lub małe warzywko, ketchup
mini placki ziemniaczane, prażone jabłka,
bita śmietana
mini placki ziemniaczane, cukier lub miód

Napoje ciepłe
Wybór herbat Dilmah
Kawa czarna / biała / espresso
Napoje zimne
Kompot
Kefir naturalny
Koktajl mleczno-owocowy
Kwas Chlebowy 400ml
Coca-Cola
, Cola Zero
Fanta
, Sprite
, Fuzetea
Soki Cappy do wyboru
Woda gazowana / niegazowana
Alkohole
Piwo z beczki
Piwo butelkowe
Cydr
Wino białe / czerwone 150ml

DOSTAWY:
PN-SB 11-21

5zł
7zł
4zł
4zł

68
zł
8zł
5zł
5zł
5zł
4,5zł

79

zł

8
12zł
9zł

Karta premiowa “IDŹ W PYRY”
Za każde zamówienie warte 10zł
otrzymasz pieczątkę. Za dziesięć
pieczątek otrzymasz od nas 10zł
na pożarcie.

Urodziny, imieniny,
kawalerski czy panieński?

Promocja dotyczy zamówień
złożonych w lokalu

bar@pyrabar.pl

Zbieraj i pożeraj!

Chętnie zorganizujemy dla
Ciebie imprezę zamkniętą,
daj nam znać na:

Studenckie PyrCenty %

Zapytaj o naszą specjalną
kartę zniżkową dedykowaną
studentom i płać 10%
mniej w Pyra Bar

9zł

ulotka ważna od 1/04/2018

Zapiekanki ziemniaczane

Dania sezonowe
Zupa Dnia 300g

6zł

Codziennie inna, zawsze wegetariańska
– zapytaj, jaką ugotowaliśmy dziś.

PyrWersja 400g–700g

od

13

zł
do
Danie tygodnia dobierane sezonowo
– zapytaj, co przygotowaliśmy na ten tydzień. 25zł

Warzywko 150g/250g

3
5zł

Surówka dnia urozmaici Twój posiłek
– zapytaj, jaką przygotowaliśmy dziś.

Coś słodkiego
Codziennie inny frykas

– zapytaj, co dziś upiekliśmy.

Kącik Regionalny 600g

5zł
do
15zł
od

pyrowe rarytasy z różnych zakątków kraju

Pyry z bzikiem

pyra z pieca, twaróg półtłusty, śmietana,
czerwona cebula, szczypiorek, masło

Szare ale jare

szare kluchy, boczek, cebula,
kapusta kiszona

Szare ale jarskie

szare kluchy, czerwona cebula,
kapusta kiszona

Śledzionko

pyra z pieca, śledź, śmietana, ogórek
konserwowy, jabłko, cebula

Baba od rzeźnika

babka ziemniaczana, boczek, karkówka,
cebula, pietruszka, szczypiorek, pieczarki,
śmietana

Baba z warzywniaka

babka ziemniaczana, marchewka, cebula,
podgrzybki, pietruszka, koperek, pieczarki,
śmietana

15zł
15zł

dodatkowa mozzarella 2zł

małe 450g
duże 700g

Porcięta na camemberta

15
18zł

ziemniaczane talarki, por, śmietanka,
camembert, mozzarella

zBoczek

15
18zł

ziemniaczane talarki, boczek wędzony,
cebula, śmietana, mozzarella

PyrSalomon

17
20zł

ziemniaczane talarki, wędzony łosoś,
suszone pomidory, por, camembert,
śmietanka, mozzarella

15zł
19zł

BroKurowa

15
18zł

ziemniaczane talarki, kurczak, brokuły,
sos beszamelowy, mozzarella

Kurczak Cukinsyn

16
19zł

ziemniaczane talarki, kurczak, cukinia,
czarne oliwki, chilli, pomidory,
śmietanka, mozzarella

17zł

14
17zł

ziemniaczane talarki, mięso mielone
wieprzowo-wołowe, cebula, pomidory,
bazylia, mozzarella
* dodatkowy sos beszamelowy 2zł
ziemniaczane talarki, czerwona soczewica,
seler naciowy, cebula, czosnek, pomidory,
mozzarella
ziemniaczane talarki, kurczak, marchew
z groszkiem, sos beszamelowy, mozzarella

14
17zł
15
18zł

Oznaczenia:
wege

ryba

ostre

dodatkowy placek 2zł

Pyranek

13zł

placki ziemniaczane, jogurt naturalny, miód

Samotne

10zł

Pyranoja

14zł

Plyndze

12zł

Pyrapple

15zł

placki bez dodatków
placki, kwaśna śmietana

Korsarza

15zł

Hellada

13zł

ŁO! Sos

19zł

tuńczyk, pietruszka, jogurt, majonez, cebula

łosoś wędzony, por, papryka czerwona,
szczypiorek, zielony ogórek,
śmietana, jogurt

OCB

wędzony boczek, ogórek konserwowy,
cebula, majonez, jogurt

placki ziemniaczane, prażone jabłka,
bita śmietana

małe 300g
duże 500g

Z frytownicy

do wyboru sosy gratis:
majonez , ketchup
,
sos grecki , sos czosnkowy

dodatkowy sos 2zł

małe/ duże

14zł

Frytasy domowe
małe/ duże

Talarki domowe
małe/ duże

Kurak Na Lazurowym

kurczak, szpinak, ser lazur, cebula,
śmietanka
polędwiczki wieprzowe, podgrzybki,
cebula, śmietanka

Pyra – Hungry

łopatka wieprzowa, papryka, cebula,
pomidory, śmietana

Ratatuj

cukinia, bakłażan, papryka, cebula,
świeża bazylia, czosnek, pomidory
gluten-pszenica
gluten-jęczmień

placki ziemniaczane, jogurt naturalny,
powidła śliwkowe

Frytasy gotowe

Z sosami ciepłymi

Alergeny:
mięso

dodatkowy
placek 2zł

Z sosami zimnymi

Poprosię

WEGenerator

PyraMiDa Smaku

wybierz bazę, wybierz sos

Placki ziemniaczane na słodko 3 szt.

jogurt, zielony ogórek, czosnek

Pomielone Gary
14zł

Placki Ziemniaczane 3 szt.
lub Pyra z pieca 500g

jajka
laktoza

6
10zł
7
11zł
7
11zł
7
11zł

19zł

Pyrocząstki w ziołach

21zł

Sałatki zielone 400g
KuraLOVE Zieleniny

20zł

Grecka

18zł

17zł
16zł

miód
ryba

małe/ duże

grillowany kurczak, papryka, sałata lodowa,
ogórek zielony, pomidor, cebula, kiełki
słonecznika, sos winegret
ogórek zielony, pomidor, sałata lodowa,
papryka, czarne oliwki, cebula, ser feta,
oliwa z oliwek, oregano
siarczany
seler

musztarda

zapytaj obsługę

