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NINE’s Restaurant & 
SportsBar

Warzelnia Browary 
Warszawskie

Haberbuscha i Schielego 6
00-844 Warszawa

NINE’S SHOP

LIFE IS LIKE A PRETZEL!  LET’S TWIST AGAIN! 

W naszej ofercie znajdziecie nie tylko 
pozycje z baru i kuchni, ale także 

produkty z autorskiego sklepiku. NINE’s Shop 
to istna gratka dla fanów sportu, i samego 
Roberta Lewandowskiego. Cechą przewodnią 
kolekcji jest neonowy zielony kolor, który jest 
głównym kolorem identyfikacji graficznej 
NINE’s oraz oczywiście 9. 
Główne modele to unisexowe bluzy z kapturem 
(149:90) oraz t-shirty (59:90) z czesanej 
bawełny organiczej, wodoodporne sportowe 
plecaki (29,9), wykonany z Tritanu bidon 
(39:90) oraz największa „gwiazda”: piłka 
z wizualizacją podpisu samego “Lewego” 
(69:90).
Uzupełnieniem oferty są kufle bawarskie 
(19:90) rodem jak z najsłynniejszego festiwalu 
piwnego na świecie Oktoberfest w Monachium, 
piny z motywem piłki NINE’s (11:90) oraz 
autorskie zestawy naklejek (9:90) z hasłami 
NINE’s. Ostatnim produktem w sklepiku są 
Vouchery Prezentowe, które można kupić na 
dowolną kwotę. Już wkrótce kolejne nowości!
Jak mawiamy w drużynie NINE’s: 
I WILL ALWAYS BE YOUR BIGGEST 
FAN! 

AUTORSKI SKLEPIK DLA FANÓW SPORTU 

(I NIE TYLKO!)

P onad 1300 m2 emocji we wnętrzu plus ogród kibica z fontanną pośrodku. 4 poziomy zabytkowej  
XIX-wiecznej Warzelni - serca Browarów Warszawskich. Każda strefa to inne doznania – zarówno kuli-

narne jak i te kibica. Inna historia, lecz ta sama miłość do sportu. 
Jesteś w miejscu, które ma być prawdziwą Świątynią Sportu. Tu legendą są wszyscy Ci, którzy inspirują nas 
każdego dnia w drodze do wyznaczonego celu. Chcemy im podziękować za zaangażowanie, wytrwałość i mo-
tywacje. Bo niezależnie czy wygrywasz, czy przegrywasz, pamiętaj, że doskonałą motywacją w drodze do wy-
znaczonego celu są inni ludzie – tacy, którzy ten cel osiągają. Zapraszamy Cię do naszej drużyny i wspólnego 
tworzenia wyjątkowego miejsca pełnego zdrowych emocji – nie tylko tych na murawie. Niech NINE’S będzie 
początkiem naszej wspólnej przygody w duchu sportu i zdrowej rywalizacji.

GET READY FOR THE GAME WITH RL9!
Restauracja, Sports Bar oraz Część Eventowa, czyli Fan Zone z prawdziwą trybuną.

HAT TRICK NA BROWARACH 
WARSZAWSKICH!

3,2,1...  AKCJA! BE OUR BIGGEST FAN. 
Robert Lewandowski z Drużyną NINE’S

FAN ZONE 
Prawdziwa Trybuna Stadionowa oraz ekran o 

przekątnej kilkudziesięciu cali. To tu transmitujemy 

największe wydarzenia sportowe.

RESTAURACJA
Dodatkowe piętro restauracyjne, a także przestrzeń 

do realizacji eventów firmowych i prywatnych w 

połączeniu ze strefą Fan Zone, bądź niezależnie.

RESTAURACJA
Główna przestrzeń restauracji. To tu znajduje się 

nasz Antipasti Pretzel Bar, tu także produkujemy 

nasze odżywcze „mleko” migdałowe.

SPORTSBAR
Ponad 20 ekranów i oktagonalny bar. Cztery 

niezależny sygnały, codziennie transmitują różne 

wydarzenia sportowe. Krótka karta MENU, 

zwierająca pozycje idealne do dzielenia i spędzenia 

czasu z przyjaciółmi podczas wieczór pełnych emocji.

RELEASE YOUR EMOTIONS 
KAŻDA STREFA TO INNE DOZNANIA, LECZ TA SAMA MIŁOŚĆ DO SPORTU.

Autorska interpretacja pretzli bawarskich NINE’s, czyli rzemieślniczy wypiek słynnych 9-tek. 
W czym tkwi ich sekret? Lekkie i puszyste, dzięki stworzeniu optymalnych warunków dla ciasta. 

Uzyskanie perfekcyjnej temperatury oraz odpowiedniej wilgotności, która poprawia ich walory smakowe, to 
nasz codzienny rozruch. Od tego zaczynamy każdy dzień.  Fermentacja wstępna to najważniejszy etap ich 
wypieku. To właśnie wtedy cała partia ciasta fermentuje jako jedna masa – przed formowaniem i podziałem 
na pojedyncze pretzle. Na tym etapie drożdże „pracują” na najwyższych obrotach, a emocje sięgają zenitu.
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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         12:90zł
rzemieślniczy pretzel NINE’s prosto z pieca (80g), 2 sosy NINE’s

PASTRAMI PRETZEL ANTIPASTI 175g     19:90zł
plastry soczystego wędzonego mostka wołowego (50g), piklowany jarmuż, demi glace, rzemieślniczy pretzel NINE’s prosto z pieca

CHICKEN WINGS 500g   a         29:90zł
chrupiące skrzydełka z kurczaka (340g), sos hot louisiana, ranch z maślanki i 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  

KALMARY GENERAŁA TSO 300g         37:90zł
kalmary (135g) smażone na chrupko w glazurze słodko kwaśnej z pieprzem syczuańskim, pędy brokuła, szczypiorek 

SMOKED BEYOND AVOCADO 300g   ab       34:90zł
wędzone awokado grillowane, beyond meat bulgogi (40g), salsa de queso, sriracha, liście azjatyckie, piklowana czerwona 

cebula, makaron ryżowy

NINE’s CAESAR 300g          27:90zł 
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          29:90zł 
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 z ze słodkiego ziemniaka z czosnkiem, komosa ryżowa, avocado, mango, pomidor malinowy,

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

• dodaj krewetki tiger 5 sztuk  14:90zł

SPAGHETTI ARRABIATA 320g   c      29:90zł
sos arrabiata z włoskich pomidorów Odyssey, czosnek, pomidory cherry, parmezan, rukola 

*możesz zamówić w wersji ostrej z chilli

• dodaj krewetki tiger 6 sztuk  14:90zł

TAGLIATELLE SEPPIA FRUTTI DI MARE 440g   a   47:90zł
czarne tagliatelle barwiony sepią, krewetki tiger, hiszpańskie kalmary, sos bisque, białe wino, czosnek, pomidory cherry 

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     29:90zł

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. 5:50ZŁ 
Chipotle bbq a | Bourbon Baconnaise | Ranch Wasabi | Hot Louisiana a | 
Remoulade Kimchi | Alioli | Reggae Mayo | Mango habanero a | 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   19:90zł
sernik pieczony w niskiej temperaturze z philadelphią, belgijska biała czekolada, lekkie malinowe coulis, kruszonka 

czekoladowa   

DESER DNIA 19:90zł
zapytaj kelnera o dzisiejszą pozycję

NINE’S CLASSIC BURGER 615g     38:90zł
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 + 5:90zł

b wersja roślinna: beyond burger, ketchup, roślinny majonez, cheddar roślinny 543g   45:90zł
  

NINE’s QUESADILLA 560g     38:90zł
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  45:90zł

BABY FRENCH CHICKEN 664g   49:90zł
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   

GREEN CURRY SHRIMPS 635g    a      47:90zł
maślane zielone curry kokosowe, krewetki tiger 6 szt, pak choi, edamame, oliwa z tajskiej bazylii, limonka, chilli, pretzel 

rzemieślniczy.

STICKY PIGGY RIBS 950g      59:90zł
glazurowane żeberka wieprzowe (530g), chipotle sticky bbq, reggae mayo, grillowane ziemniaki francuskie, masło, liście 

azjatyckie, grillowany ananas 

ASIAN SALMON 455g         47:90zł
łosoś (170g) w nori, panco z sezamem, czerwony ryż, pikle, puree z buraka, remoulade kimchi, sos pomarańczowo-imbirowy 

SCHABOWY Z KOŚCIĄ 485g      42:90zł
cięty przez chefa oraz grillowany bez panierki schab z kością rasy Złotnicka Pstra (210g), chrupiąca posypka pangrattato,  

ziemniaki „z ogniska”, świeży ogórek, sos 

BULGOGI CHOPPED STEAK 500g     42:90zł
25 cm steka z siekanej wołowiny z wieprzowiną z grilla (220g), liście azjatyckie, smażony makaron sojowy, kukurydza, frytki z 

batata, sos bulgogi

Ribeton Colombard-Sauvignon Blanc IGP Cotes de Gascogne  16 / 75zł
Maso di Mezzo Riesling-Sylvaner IGP Vigneti delle Dolomiti  19 / 95zł
Opi Chardonnay  19 / 95zł
Viñas del Vero Gewürztraminer DO Somontano  130zł 
The Founder Sauvignon Blanc  160zł
Wittmann Riesling Trocken Rheinhessen QbA  200zł

Martini Prosecco / Asti  16 / 95zł
Zonin Prosecco Spumante Valdobbiadene Superiore Extra Dry DOCG  150zł
Moët & Chandon Brut Imperial  370zł
Maset Zero 0% (bezalkoholowe)  15 / 85zł

MAIN GOOOAAAALS

WINO BIAŁE

WINO MUSUJĄCE / SZAMPAN

PLATES TWIST KICKER

Ribeton Merlot-Tannat IGP Cotes de Gascogne  16 / 75zł
Carlos Serres Crianza DOC Rioja  19 / 95zł
Opi Cabernet Sauvignon  19 / 95zł
Barista Pinotage  130zł
Sasseo Primitivo IGP Salento  160zł
La Mascota “Unánime” Gran Vino Tinto  240zł

WINO CZERWONE
0,125L / 0,75L

0,125L / 0,75L

0,125L / 0,75L


