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SPORT I EMOCJE 100%

fb: nines.restaurant
ig: nines.restaurant
www.nines.com.pl

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 pro-

dukty z autorskiego sklepiku. NINE’s Merch 
to istna gratka dla fanów sportu, a także i 
samego Roberta Lewandowskiego. 
Cechą przewodnią kolekcji jest neonowy zie-
lony kolor, który jest głównym kolorem iden-
tyfikacji graficznej konceptu oraz oczywiście 
9.    
Główne modele to unisexowe bluzy z kaptu-
rem (149:90) oraz t-shirty (59:90) z czesanej 
bawełny organiczej, wodoodporne sportowe 
plecaki (29,9), wykonany z Tritanu bidon 
(39:90) oraz gwiazdka sklepiku piłka z wizu-
alizacja podpisu samego “Lewego” (69:90).
Uzupełnieniem sklepiku są kufle bawarskie 
(19:90) rodem jak z najsłynniejszego festiwa-
lu piwnego na świecie Oktoberfest w Mona-
chium, piny z motywem piłki NINE’s (11:90) 
oraz autorskie zestawy naklejek (9:90) z 
hasłami NINE’s. Ostatnim produktem w skle-
piku NINE’s są Vouchery Prezentowe, które 
można kupić na dowolną kwotę. Już wkrótce 
kolejne nowości!
Jak mawiają Drużyna NINE’s – 
I WILL ALWAYS BE YOUR BIGGEST FAN! 

AUTORSKI MERCH DLA FANÓW SPORTU 

(I NIE TYLKO!)

P onad 1400 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. 
W NINE’S oddajemy hołd  zasadzie:  Jesteś w miejscu, które jest 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 motywacje. Bo niezależnie czy wygrywasz, czy przegrywasz, pamiętaj, że dosko-
nałą motywacją w drodze do wyznaczonego 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

SPORT I EMOCJE 75% OFERTA KUCHNI I BARU 25%

SPORTS BAR – POZIOM (-1) 
Rezerwacje stolików na największe wydarzenia sportowe poprzez stronę 
nines.com.pl

SPORT I EMOCJE 25% OFERTA KUCHNI I BARU 75%

SPORT I EMOCJE 50% OFERTA KUCHNI I BARU 50%

RESTAURACJA – POZIOM (0)
Rezerwacje Indywidualne przez aplikację MójStolik.

EVENT ZONE - RESTAURACJA +1 ORAZ FAN ZONE (+2)
Rezerwacje firmowe i duże grupy: event@nines.com.pl

FAN ZONE – POZIOM (+2)
Rezerwacje miejsc na Trybunie na największe wydarzenia sportowe poprzez 
stronę nines.com.pl

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

Autorska interpretacja pretzli bawarskich by NINE’s, czyli rzemieślniczy wypiek słynnych 9-tek. 
W czym tkwi ich sekret? Lekkie i puszyste, poprzez stworzenie  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 precle. Na tym etapie drożdże „pracują” na najwyższych obrotach, a emocje sięgają zenitu.



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   c          12:90zł
rzemieślniczy pretzel NINE’s prosto z pieca, 2 sosy NINE’s

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

CHICKEN WINGS   a          29:90zł
chrupiące skrzydełka z kurczaka, sos hot louisiana, ranch z maślanki i blue cheese, marchew, seler naciowy

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

makaron ryżowy, cebulka francuska, burak chioggia, marynowane shitake  

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

SMOKED BEYOND AVOCADO   b       34:90zł
wędzone awokado grillowane, beyond meat bulgogi, salsa de queso, sriracha, liście azjatyckie, piklowana czerwona 

cebula, makaron ryżowy

NINE’s CAESAR          27:90zł 
sałata rzymska, karmelizowany bekon z indyka, grzanka, sos anchois, parmezan

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

CRISPY THAI   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

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

QUINOA MANGO TARTARE   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  14:90zł

SPAGHETTI ARABIATTA   c        29:90zł
sos arrabiatta z włoskich pomidorów Odyssey, chilli, czosnek, pomidory cherry, parmezan, rukola 

• dodaj krewetki tiger  14:90zł

TAGLIATELLE SEPIA FRUTTI DI MARE     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.      29:90zł

Wybierz swój ulubiony dodatek: 
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

GOOOOAL!

9 AUTORSKICH 
SOSÓW NINE’S. 5:50ZŁ 
Chipotle bbq | Bourbon Baconnaise | Ranch Wasabi | Hot Louisiana | 
Remoulade Kimchi | Alioli | Reggae Mayo | Mango habanero | Swiss cheese Fondue



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    c   19:90zł
sernik pieczony w niskiej temperaturze z philadelphią, belgijska biała czekolada, lekkie malinowe coulis, kruszonka 

czekoladowa   

MANGO QUINOA 19:90zł
komosa ryżowa gotowana w mleku kokosowym, puree z mango, jogurtowy mus kokosowy, kruszony karmel

NINE’S CLASSIC BURGER     38:90zł / 45:90zł
100 % polski Hereford, bułka pretzlowa, sos Nine‘s, słodkie pikle koperkowe, sałata, cebula czerwona, pomidor, cheddar, 

frytki, pink colesław z ogórkiem małosolnym

• dostępny w bezglutenowej bułce  5:90zł

b wersja roślinna: beyond burger, ketchup, roślinny majonez, vegan cheddar     
  

MEXICO QUESA     38:90zł / 45:90zł
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 z beyond meat, cheddarem roślinnym i mac&cheese vegan 

BABY FRENCH CHICKEN   49:90zł
cały młody kurczak Poussin 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    a         47:90zł
maślane zielone curry kokosowe, krewetki tiger 6 szt, białe wino, pak choi, fasola edamame, oliwa z tajskiej bazylii, li-

monka, chilli, pretzel rzemieślniczy.

STICKY PIGGY RIBS         59:90zł
glazurowane żeberka wieprzowe, chipotle sticky bbq, reggae mayo, grillowane ziemniaki francuskie, liście azjatyckie, 

grillowany ananas 

ASIAN SALMON         47:90zł
łosoś w nori, panco z sezamem, czerwony ryż, pikle, puree z buraka, remulada kimchi, sos pomarańczowo-imbirowy 

SCHABOWY Z KOŚCIĄ         42:90zł
cięty przez chefa grillowany schab z kością rasy Złotnicka Pstra, chrupiąca posypka pangrattato (brak panierki),  ziem-

niaki „z ogniska”, świeży ogórek 

BULGOGI CHOPPED STEAK        42:90zł
25 cm steka z siekanej wołowiny z wieprzowiną z grilla, 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

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

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

MAIN GOOOAAAALS

WINO BIAŁE

WINO CZERWONE

WINO MUSUJĄCE / SZAMPAN

PLATES TWIST KICKER



GET READY FOR THE GAMEFAIR PLATES WELL SERVED

0,33l / 0,5l

13 / 15zł

13 / 16zł

13 / 16zł

18:00zł

18:00zł

17:00zł

17:00zł

17:00zł

17:00zł

17:00zł

20:00zł

20:00zł

20:00zł

NALEWAK

Warka 

Żywiec Białe

Heineken

BUTELKA

Heineken

Żywiec, APA, Pszeniczne IPA, Porter

Desperados, 

Red, Mojito, Strawberry Margarita

Warka Radler 3,5%, 

Heineken 0,0%, Warka Radler 0,0% 

Żywiec 0,0%, Białe 0,0%, 

Żywiec Sesyjne IPA 0,0%

PIASECZYŃSKIE PSZENICZNE

PIASECZYŃSKIE APA

PIASECZYŃSKIE AIPA

ALMOND BAR

PIWO

IF ALMONDS CAN BECOME MILK, 

YOU CAN BECOME ANYTHING.

10:00 / 13:00zł

17:00zł

17:00zł

14:00zł

14:00zł

15:00zł

17:00zł

14:00zł

17:00zł

19:00zł

22:00zł

9:00zł

14:00zł

9:00zł

15:00zł

9:00zł

17:00zł

16:00zł

KAWA I HERBATA: 

ESPRESSO / DOPPIO      

 ESPRESSO & GRAPEFRUIT ROSE TONIC 

ESPRESSO & ORANGE CHIPOTLE GINGER BEER 

CZARNA    

FLAT WHITE / CAPPUCCINO   

ALMOND LATTE   d   

ALMOND FRAPPE  – czarna lub z mlekiem   d  

HERBATA  – czarna, earl grey, zielona, jaśminowa, rumianek, mięta  

MENU ZIMOWE:

HERBATA ZIMOWA – assam, imbir, miód, goździki, cynamon

KOMPOT ŚWIĄTECZNY – śliwki wędzone, suszone jabłko,       

suszona gruszka, miód, cynamon, goździki, imbir

WINO GRZANE – wino czerwone, przyprawy korzenne, miód, 

pomarańcza

NAPOJE BEZALKOHOLOWE:

PEPSI / PEPSI MAX / MIRINDA / 7UP / SCHWEPPES  

SCHWEPPES PREMIUM  – ginger beer, matcha tonic, hibiscus tonic

SOK TOMA – jabłko, pomarańcza, grejpfrut, pomidor  

ROCKSTAR ENERGY DRINK    

KRYSTALICZNE ŹRÓDŁO 0,33l – niegazowana, gazowana  

CISOWIANKA 0,7l – niegazowana, gazowana  

ŚWIEŻY SOK 0,25l – pomarańcza, grejpfrut, mieszany  

Nasze autorskie świeżo wyciśnięte “mleko” z odżywczych migdałów 
teraz także w zimowej wersji na gorąco, a także w nowych wersjach 

smakowych!

D POZYCJA NA MLEKU MIGDAŁOWYM NINE’S  
WŁASNEJ PRODUKCJI

ALMOND MILK BAR    IF ALMONDS CAN BECOME MILK, YOU CAN BECOME ANYTHING

CLASSIC  – migdały, woda, sól himalajska, miód, wanilia  d
WINTER COOKIE – migdały, przyprawy korzenne, syrop klonowy, cynamon, wanilia, sól himalajska  d
GOLDEN MILK – kurkuma, cynamon, migdały, woda, sól himalajska, miód, wanilia  d

HOUSE MADE POWER & LEMONADE 0,25L / 0,75L :
CLASSIC LEMONADE  – cytryna,, syrop cukrowy, woda sodowa

PASSIONATA LEMONADE – marakuja, wanilia, cytryna, woda sodowa

GRAPEFRUIT ROSA LEMONADE – grejpfrut, róża, cytryna, woda sodowa

ZDROWE SHOTY   NEXT SHOT IS MORE IMPORTANT THAN LAST MISTAKE

SHOT DETOX – cytryna, seler naciowy, jabłko, szpinak, imbir, kolendra

SHOT ODPORNOŚĆ  – imbir, cytryna, agawa, cayenne

3 x SHOT ALMOND MILK  – selekcja 3 smaków mleka migdałowego  d

SUPERFOOD NON ALCOHOLIC COCKTAILS:
VIRGIN ALMOND COLADA  – kokos, mleko migdałowe, ananas, wanilia  d
GIN MATCHA TONIC  – gin bezalkoholowy, cytryna, mięta, trawa cytrynowa, spirulina, schweppes matcha 

GRINGO PICANTE  – rum bezalkoholowy, pomarańcza, chipotle, guarana,  schweppes ginger beer, cytryna

SPRITZ NON ABV  – aperol bezalkoholowy, grejpfrut, płatki róży, guarana , cytryna, schweppes

SPORTING GIN & TONIC:
JOGA CILANTRO BONITO - larios z kolendrą i różowym pieprzem, likier marakuja, cytryna, 

schweppes tonic

JALAPENO SLIDE - larios z liśmi kafiru i jalapeno, likier melonowy, suze, cytryna, schweppes tonic

YOUTH LEAGUE - larios z bazylią i koperkiem, likier z goryczki, cytryna, schweppes tonic

CRISP FRESH PLAYER - larios z mięta, cynamonem, marie brizard peach, limonka, schweppes tonic

CLASSIC & MODERN COCKTAILS:
PROSECCO ALMOND COLADA – martini prosecco, bacardi blanco, disaronno, kokos, 

ananas, wanilia  d
MARTINI FIERO TONIC – martini fiero, schweppes, pomarancza, lod

FIERO SPRITZ – martini fiero, woda sodowa, martini prosecco, pomarańcza

PASSIONFRUIT MOJITO – bacardi blanco, marakuja, mięta, limonka, woda sodowa

MEZCAL MARGARITA – salitos silver, mezcal, marie brizard triple sec, cytryna

MARTINI NEGRONI – larios, wermouth rosso, martini bitter

BACARDI CUBA LIBRE – bacardi carta negra, pepsi, limonka

WHISKY SOUR – dewars white label, cytryna, angostura bitters, białko

VODKA SOUR – stock, cytryna, angostura bitters, białko

15:00zł

15:00zł

15:00zł

15:00zł / 29:00zł

16:00zł / 29:00zł

16:00zł / 29:00zł

7:00zł

7:00zł

14:00zł

22:00zł

22:00zł

22:00zł

22:00zł

28:00zł

28:00zł

28:00zł

28:00zł

33:00zł

26:00zł

29:00zł

32:00zł

36:00zł

29:00zł

28:00zł

27:00zł

27:00zł

DRINK MENU


