
ONION RINGS c 190g 19:90zł
chrupiące krążki cebulowe, sos alioli, remoulade 
kimchi

NACHOS c 130g 19:90zł
kukurydziane nachos, salsa pomidorowa

DOUBLE CHEESE FRIES c 300g 23:90zł
frytki, podwójne serowe fondue, remoulade kimchi, 
szczypior
TRUFFLE CHEESE FRIES c 230g 23:90zł
frytki, oliwa truflowa, ser grana padano, rozmaryn, 
alioli truflowe
BEYOND BULGOGI 9’FRIES b a 300g
27:90zł
frytki, beyond meat, sos bulgogi, shitake, kolendra, 
piklowana kapusta
WINGS BUCKET 420g 27:90zł
skrzydełka z kurczaka (280g) w glazurze do wyboru 
(teriyaki, hot louisiana lub chipotle bbq), seler naciowy, 
marchew, sos do wyboru (patrz sosy NINE’s)
NINE’s TATAR 480g 36:90zł 
wołowina siekana (100g), marynowany prawdziwek, 
szalotka, żółtko, remoulade kimchi, chrupiący 
ziemniak odmiany Innovator, pretzel rzemieślniczy 
NINE’s
SALT & PEPPER CALAMARI 260g 38:90zł
chrupiące złote kalmary (160g), liście azjatyckie, 
dressing cytrusowy, ranch wasabi, alioli

9 AUTORSKICH SOSÓW NINE’s 
(30g każdy) 5:90zł/sos
HOT LOUISIANA A // 
ALIOLI // 
CHIPOTLE BBQ BA // 
BOURBON BACONNAISE // 
REGGAE MAYO // 
MANGO HABANERO BA //  
REMOULADE KIMCHI // WASABI RANCH // 
SWISS CHEESE FONDUE 

STARTERS TO SHARE

SOSY NINE’s

NINE’S CHICKEN WINGS SPECIAL 39:90zł
deska degustacyjna 9 skrzydełek
z kurczaka z 9 sosami NINE’s (575g)

NINE’S CAULIFLOWER WINGS SPECIAL 39:90zł
deska degustacyjna 9 “skrzydełek”
z kalafiora z 9 sosami NINE’s c (455g) 

SALADS

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 5szt. 14:90zł 

. roślinny chrupki Qurczak b 70g 13:90zł
PURPLE HEALTHY BOWL 400g 33:90zł
amazońska quinoa, rzepa arbuzowa, fioletowy batat, 
czerwona cykoria, czerwona fasola bycok, piklowana 
czerwona kapusta i kalafior, musztardowiec, radic-
chio, sałata rzymska, dressing tahini purpurowy. 

Wybierz swój ulubiony dodatek:

. pierś z kurczaka w sosie chilli 70g 11:90zł

. krewetki 5szt. 14:90zł 

. roślinny chrupki Qurczak b 70g 13:90zł

. halloumi grillowane w cieście filo c 70g 13:90zł

MAIN GOOOAAALLLSSS

FISH AND CHIPS 400g 45:90zł
polędwica z dorsza (150g), sos tatarski, groszek 
cukrowy, masło, frytki

BABY FRENCH CHICKEN 664g 53:90zł
marynowany w soku z cytrusów i papryce, a następ-
nie pieczony na złoty kolor pod glazurą z louisiany i 
syropu klonowego cały młody kurczak (400g), frytki 
truflowe z grana padano, makaron sojowy , liście azja-
tyckie, pink coleslaw 

GIANT STICKY PIGGY RIBS 950g 64:90zł
glazurowane żeberka wieprzowe (530g), chipotle 
sticky bbq, frytki truflowe z grana padano, chrupiąca 
kukurydza



*każda pozycja zawiera frytki i pink coleslaw 
** pozycje dostępne w bezglutenowej bułce 7:90zł 

NINE’s CLASSIC BURGER 700g 42:90zł
100% polski Hereford (145g), bułka maślana, sos Nine‘s, ogórki małosolne, sałata, cebula czerwona, pomidor, 
mimolette
c wersja roślinna z beyond burger, ketchupem, roślinnym majonezem, vegan cheddarem 49:90zł

NINE’s SMASH 770g 44:90zł
oklahoma fried onion burger inspirowany Georgem Motzem - bułka maślana, smash wołowina Hereford 
(145g), cebula hiszpańska, mimolette, sałata karbowana, pomidor, sos NINE’s

MUSHROOMY FAN BURGER 760g 44:90zł
100% polski Hereford (145g), pieczarki portobello, panierowane boczniaki, sos grzybowy, bułka maślana, 
sałata, cebula czerwona, pomidor, ogórki małosolne, mimolette, sos NINE’s

BLUE CHEESE BURGER 710g 47:90zł
100% polski Hereford (145g), bułka maślana, ser gorgonzola, grillowana karmelizowana cebula, sos 
estragonowy, ogórki małosolne, sałata, pomidor

PORTOBELLO MUSHROOM BURGER 610g 47:90zł
chrupiąca pieczarka portobello nadziewana serem cheddar (145g), bułka maślana, ketchup grzybowy, sos 
truflowy, ogórek konserwowy, ogórek małosolny,  sałata, pomidor

SURF&TURF BURGER 670g 49:90zł
100% polski Hereford (145g), krewetki (4 szt.), bułka maślana, sos truflowy, ogórki małosolne, sałata, pomidor

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 22:90zł

NEW YORK 
CHEESECAKE c 220g
sernik pieczony w niskiej tempe-
raturze: ser philadelphia, belgijska 
biala czekolada, malinowe coulis, 
kruszonka czekoladowa

CHOCOLATE CAKE c 220g
ciasto czekoladowe, mus czekola-
dowy, konfitura wiśniowa

APPLE CAKE c 220g 
jabłecznik na kruchym cieście 
podany na ciepło z lodami wani-
liowymi

Deska mini BURGERÓW podawana z Doritos Tacos – 
złóż swój zestaw z 3 pozycji 460g: 
PULLED RIBS
szarpane żeberka (55g), sos golden kentucky, chipotle bbq, kolendra 

SHRIMPS
krewetki (2szt.), aioli, sałata, pikle, togarashi

HALLOUMI c 
ser halloumi (22g), sos chimichurri, czerwona papryka piquillo, 
czerwone pesto, cebula czerwona

BURGER SLIDERS 47:90zł

AMERICAN BURGERS


