
B POZYCJA W 100% ROŚLINNA  C POZYCJA W 100% WEGETARIAŃSKA  A DANIE O WIĘKSZYM STOPNIU OSTROŚCI

STARTERS

SALADS & PASTAS

PURPLE HEALTHY BOWLS

NINE’S PRETZEL 140g   c         15:90zł
rzemieślniczy pretzel NINE’s prosto z pieca (80g), 2 sosy NINE’s

PASTRAMI PRETZEL ANTIPASTI 175g     24:90zł
plastry soczystego wędzonego mostka wołowego (50g), piklowany jarmuż, demi glace, rzemieślniczy pretzel NINE’s prosto z pieca

CHICKEN WINGS 680g   a         31:90zł
chrupiące skrzydełka z kurczaka (420g) w sosie chipotle BBQ, sos hot louisiana, sos blue cheese, marchew, seler naciowy

THAI CARPACCIO 166g        34:90zł
ligawa wołowa rasy Limousine (75g), liście azjatyckie, sos nam jim na bazie sosu sojowego z limonką, imbirem i chilli, 

fistaszki, makaron ryżowy, cebulka francuska, rzepa arbuzowa, marynowane shitake  

SALMON TATAR  290g        36:90zł
łosoś (100g), rzemieślniczy pretzel NINE’s prosto z pieca, sos sojowy, szczypiorek, ogórek, musztarda, majonez wasabi, 

chipsy z fioletowego ziemniaka  

SMOKED BEYOND AVOCADO 300g   ab       37:90zł
wędzone awokado grillowane, beyond meat bulgogi (40g), salsa de queso, sriracha, liście azjatyckie, piklowana czerwona 

cebula, makaron ryżowy

KALMARY GENERAŁA TSO 300g         39:90zł
kalmary (135g) smażone na chrupko, sos Generała Tso, pędy brokuła, szczypiorek 

NINE’s CAESAR 300g          31:90zł 
sałata rzymska, karmelizowany bekon z indyka, grzanka, sos anchois, parmezan

Wybierz swój ulubiony dodatek
• grillowana pierś kurczaka 70g  11:90zł
• krewetki tiger 5 sztuk 14:90zł
• roślinny chrupki Qurczak 70g   b  13:90zł

CRISPY THAI 215g   a          33:90zł 
mango, tajska bazylia, mięta, ogórek, chilli, cytryna, fistaszki, czerwona cebula, chrupiąca szalotka, zielony prażony ryż, 

olej chilli, liście azjatyckie z dressingiem limonkowym nam jim, cytryna

Wybierz swój ulubiony dodatek
• grillowana pierś kurczaka 70g  11:90zł
• krewetki tiger 5 sztuk  14:90zł
• roślinny chrupki Qurczak 70g   b  13:90zł
• halloumi grillowane w cieście filo 70g   c  13:90zł

QUINOA MANGO TARTARE 250g   b         34:90zł 
puree ze słodkiego ziemniaka z czosnkiem, komosa ryżowa, awokado, mango, pomidor malinowy,

piklowana czerwona kapusta, edamame, chips ze słodkiego ziemniaka, sos imbirowy

• dodaj krewetki tiger 5 sztuk  14:90zł

SPAGHETTI ARRABIATA 320g   c      32:90zł
sos arrabiata z włoskich pomidorów Odyssey, czosnek, pomidory cherry, parmezan, pietruszka  

*możesz zamówić w wersji ostrej z chilli

• dodaj krewetki tiger 6 sztuk  14:90zł

RAVIOLI Z PERLICZKI W SOSIE TRUFLOWYM 345g      42:90zł
ravioli z perliczki (200g), śmietana, mascarpone, grana padano, oliwa truflowa, pomidorki koktajlowe, rukola

AGLIO E OLIO Z KREWETKAMI 400g   a   47:90zł
spaghetti, krewetki (6szt.), chili, czosnek, natka pietruszki, białe wino, oliwa, skórka z cytryny, parmezan 

HEALTHY GOOOOALS - HOŁD DLA NASZEGO 

ZDROWIA, CZYLI ANTOCYJANY JAKO JEDNE  

Z NAJSILNIEJSZYCH PRZECIWUTLENIACZY

GET READY FOR THE GAME!

FAIR PLATES WELL SERVED! 

amazońska quinoa, rzepa arbuzowa, fioletowy batat, czerwona cykoria, czerwona fasola by-
cok, piklowana czerwona kapusta i kalafior, musztardowiec, piklowany kalafior, radicchio, 
sałata rzymska, dressing tahini purpurowy 400g     33:90zł

Wybierz swój ulubiony dodatek: 
pierś z kurczaka w sosie chilli 70g   11:90zł 
krewetki tiger 5 sztuk   14:90zł 
roślinny chrupki Qurczak 70g   b   13:90zł
halloumi grillowane w cieście filo 70g   c   13:90zł

GOOOOAL!

9 AUTORSKICH 
SOSÓW NINE’S. 5:90ZŁ 
Chipotle bbq ab | Bourbon Baconnaise | Ranch Wasabi | Hot Louisiana a | 
Remoulade Kimchi | Alioli | Reggae Mayo | Mango habanero ab | Swiss cheese Fondue
30g każdy



GET READY FOR THE GAMEDo grup od 6 osób doliczane jest 10% serwisu     |     Menu z zawartością alergenów dostępne u obsługi NINE’s

RELEASE YOUR EMOTIONS

DESSERTS
NEW YORK CHEESECAKE 220g    c   22:90zł
sernik pieczony w niskiej temperaturze z philadelphią, belgijska biała czekolada, malinowe coulis, kruszonka czeko-

ladowa, zielona kruszonka   

CHOCOLATE CAKE 220g    c  22:90zł
ciasto czekoladowe, mus czekoladowy, konfitura wiśniowa

APPLE CAKE  220g    c  22:90zł
jabłecznik na kruchym cieście podany na ciepło z lodami waniliowymi

NINE’S CLASSIC BURGER 615g     42:90zł
100 % polski Hereford, bułka pretzlowa, sos NINE‘s, słodkie pikle koperkowe, sałata, cebula czerwona, pomidor, 

mimolette, frytki, pink colesław z ogórkiem małosolnym

• dostępny w bezglutenowej bułce + 7:90zł

b wersja roślinna: beyond burger, ketchup, roślinny majonez, cheddar roślinny 543g   49:90zł
  

NINE’s QUESADILLA 560g     42:90zł
grillowany siekany rostbef z cheddarem i mozzarellą, zielona papryka, cebula, przyprawa cajun, mac&cheese, salsa pico 

de gallo chipotle, granat, kolendra, chilli  

b wersja roślinna: beyond meat, cheddar roślinny, mac&cheese vegan 550g  49:90zł

SURF&TURF  QUESADILLA 610g     49:90zł
krewetki (5szt.), grillowany siekany rostbef z cheddarem i mozarellą, zielona papryka, cebula, przyprawa cajun, 

mac&cheese, salsa pico de gallo chipotle, granat, kolendra, chili  

MAIN GOOOOAAAALS
PLATES TWIST KICKER PLATES TWIST KICKER PLATES TWIST KICKER PLATES TWIST KICKER

SCHABOWY Z KOŚCIĄ 515g      45:90zł
cięty przez chefa oraz grillowany bez panierki schab z kością rasy Złotnicka Pstra (210g), chrupiąca posypka pangrattato,  

ziemniaki „z ogniska”, świeży ogórek, sos pieprzowy

BULGOGI CHOPPED STEAK 500g     45:90zł
25 cm steka z siekanej wołowiny z wieprzowiną z grilla (220g), liście azjatyckie, smażony makaron sojowy, kukurydza, frytki z 

batata, sos bulgogi

GREEN CURRY SHRIMPS 635g    a      49:90zł
maślane zielone curry kokosowe, krewetki tiger 6 szt, pak choi, edamame, oliwa z tajskiej bazylii, limonka, chilli, pretzel 

rzemieślniczy

BABY FRENCH CHICKEN 664g   53:90zł
cały młody kurczak Poussin (400g) marynowany w soku z cytrusów i papryce, pieczony na złoty kolor pod słodką 

glazurą z louisiany z syropem klonowym, frytki truflowe z grana padano, makaron sojowy , liście azjatyckie, pink coleslaw   

ASIAN SALMON 455g         53:90zł
łosoś (170g) w nori, panco z sezamem, czerwony ryż, pikle, puree z buraka, remoulade kimchi, sos pomarańczowo-imbirowy 

GIANT STICKY PIGGY RIBS 950g     64:90zł
glazurowane żeberka wieprzowe (530g), chipotle sticky bbq, reggae mayo, grillowane ziemniaki francuskie, masło wasabi, 

liście azjatyckie, grillowany ananas


