
DOUBLE CHEESE FRIES 21:90zł c
frytki, podwójne serowe fondue, remoulade 
kimchi, szczypior
BABY SPARE RIBS 41:90zł
żeberka wieprzowe cięte i glazurowane w chipotle 
bbq, fistaszki, kolendra, chrupiąca kukurydza, sos 
do wyboru (patrz sosy NINE’s)
NINE’s TATAR 35:90zł 
(podany po polsku z koreańskim twistem) 
wołowina siekana, marynowany prawdziwek, 
szalotka, żółtko, remoulda kimchi, chrupiący 
ziemniak odmiany Innovator, pretzel rzemieślniczy    
NINE’s 
BEYOND BULGOGI 9’FRIES 25:90zł b
frytki, beyond meat, sos bulgogi, shitake, kolendra, 
piklowana kapusta
TRUFFLE CHEESE FRIES 21:90zł c
frytki, oliwa truflowa, ser grana padano, rozmaryn, 
alioli truflowe
SALT & PEPPER CALAMARI 35:90zł
chrupiące złote kalmary, liście azjatyckie, dressing 
cytrusowy, ranch wasabi, alioli

SHARING BUCKETS & MORE

NINE’s WINGS SPECIAL 39:90zł
Deska degustacyjna 9 skrzydełek z kurczaka z 9 sosami NINE’s

Wybierz na co masz ochotę: Chicken Wings vs Cauliflower Wings c

SOSY NINE’s

9 AUTORSKICH SOSÓW NINE’s    5:50zł/sos
HOT LOUISIANA // ALIOLI // CHIPOTLE BBQ  BOURBON BA-
CONNAISE // REGGAE MAYO  MANGO HABANERO // REMOU-
LADE KIMCHI WASABI RANCH // SWISS CHEESE FONDUE 

PURPLE HEALTHY BOWLS

HEALTHY GOOOOALS 
Baza bowla skomponowana z superfoods, doda-
tek do wyboru.

amazońska quinoa, rzepa arbuzowa, fioletowy 
batat, czerwona cykoria, czerwona fasola bycok, 
piklowana czerwona kapusta i kalafior, musztardo-
wiec, piklowany kalafior, radicchio, sałata rzymska, 
dressing tahini purpurowy. 

Dodatek do wyboru. Wybierz swoją ulubioną wer-
sję. 29:90zł

. pierś z kurczaka w sosie chilli  11:90zł

. krewetki tiger  14:90zł 

. roślinny chrupki Qurczak b  13:90zł

. halloumi grillowane w cieście filo c  13:90zł



AMERICAN BURGERS CLASSIC & SMASH

*każda pozycja zawiera frytki i pink coleslaw 
** pozycje dostępne w bezglutenowej bułce 5:90zł 

NINE’s CLASSIC BURGER 38:90zł
100% polski Hereford, bułka maślana, sos Nine‘s, słodkie pikle koperkowe, sałata, cebula czerwona, po-
midor, cheddar 
c wersja roślinna z beyond burger, ketchupem, roślinnym majonezem, vegan cheddarem 45:90zł

NINE’s SMASH 42:90zł
Oklahoma fried onion burger inspirowany Georgem Motzem - bułka maślana, smash wołowina Here-
ford, cebula hiszpańska, cheddar, sałata karbowana, pomidor, sos NINE’s

SLOPPY GOAL BEYOND c 47:90zł
sloppy joe bulgogi z beyond meat, bułka maślana, sałata karbowana, salsa pico de gallo chipotle 

ZMIAŻDŻONA WOŁOWINA! 

Wizytówka Amerykańskiego 

eksperta burgerowego 
Nasz Klasyk. 100% polski Hereford.

Mów mi Joe!

Ciągnący Cheddar 

Wylewające się spod 

bułki BEYOND bulgogi!

b – POZYCJA W 100% ROŚLINNA

c – POZYCJA W 100% WEGETARIAŃSKA

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT   |   Do grup od 6 osób doliczane jest 10% serwisu
Menu z zawartością alergenów dostępne u obsługi NINE’s

a – DANIE O WIĘKSZYM STOPNIU OSTROŚCI

d – POZYCJA NA MLEKU MIGDAŁOWYM

DESSERTS

NEW YORK 
CHEESECAKE 19:90zł c
s e r n i k  p i e c z o n y  w  n i s k i e j 
temperaturze z philadelphią, 
b e l g i j s k a  b i a ł a  c z e k o l a d a , 
malinowe coulis,  kr uszonka 
czekoladowa 

Deska mini BURGERÓW podawana z Doritos Tacos – 
złóż swój zestaw z 3 pozycji:
PULLED RIBS
szarpane żeberka, sos golden Kentucky, chipotle bbq, kolendra 

SHRIMPS
krewetki, shrimp mayo, sałata, pikle, togarashi

HALLOUMI c 
ser halloumi, sos chimichurri, czerwona papryka piquillo, czerwone 
pesto, cebula czerwona

BURGER SLIDERS 44:90zł


