
B СТРАВА В 100% РОСЛИННА   C СТРАВА В 100% ВЕГЕ   A СТРАВА ГОСТРА

ЗАКУСКИ

САЛАТИ І МАКАРОНИ

PURPLE HEALTHY BOWLS

Крендель Nine’s 140г   c         15:90zł
Ремісничий крендель Nine’s прямо з печі (80г), 2 соуси Ninе’s

Крендель Пастрамі 175г     24:90zł
Скибочки соковито-копченої яловичини (50г), маринована капуста, демі-глас, крендель NINE прямо з печі

Курячі крильця 680г   a         31:90zł
Хрусткі курячі крильця (420г) в соусі чіпотле барбекю, гострий луїзіанський соус, блакитний сирний соус, морква, селер

Карпачо в тайськім стилю 166г      34:90zł
Лігава з яловичини (75г), азіатське листя, соус Нам Джим на основі соєвого соусу з лаймом, імбиром і чилі, арахіс, рисова 

локшина, французька цибуля, кавунова ріпа, маринований шитаке  

Тартар с лосося  290г       36:90zł
Лосось (100г), крендель NINE&#39;s Artisan прямо з печі, соєвий соус, цибуля, огірок, гірчиця, васабі майонез, фіолетові 

картопляні чіпси  

Копчене авокадо 300г   ab     37:90zł
Копчене авокадо на грилі, м&#39;ясо булгогі (40 г), сальса де кесо, срірача, азіатське листя, маринована червона цибуля, 

рисова локшина

Кальмари генерала Тсо 300г      39:90zł
Смажені хрусткі кальмари (135г), соус Дженерал Цо, брокколі, цибуля 

ЦЕЗАР NINE’s 300г          31:90zł 
Салат ромен, карамелізований бекон з індички, тости, анчоусний соус, сир Пармезан

Вибери свій улюблений додаток:
• куряча грудка гриль 70г  11:90zł
• 5 тигрових креветок 14:90zł
• хрустка ВЕГЕ курка 70г   b  13:90zł

CRISPY THAI 215г   a          33:90zł 
манго, тайський базилік, м’ята, огірок, чилі, лимон, арахіс, червона цибуля, хрустка цибуля-шалот, зелений смажений рис, олія 

чилі, азіатське листя з соусом намім лайм, лимон

Вибери свій улюблений додаток:
• куряча грудка гриль 70г  11:90zł
• 5 тигрових креветок  14:90zł
• хрустка ВЕГЕ курка 70г   b  13:90zł
• халумі на грилі в тісті філо 70г   c  13:90zł

ТАРТАР З КІНОА І МАНГО 250г   b        34:90zł 
пюре з солодкої картоплі з часником, кіноа, авокадо, манго, малинові помідори, маринована червонокачанна капуста, едамаме, 

чіпси з солодкої картоплі, імбирний соус

• можна додати 5 тигрових креветок  14:90zł

СПАГЕТТІ АРРАБІАТА 320г   c      32:90zł
соус аррабіата з італійських помідорів Odyssey, часник, помідори черрі, пармезан, петрушка  

*можна замовити в версії з чилі

• можна додати : 6 тигрових креветок  14:90zł

РАВІОЛІ З ЦЕСАРКИ В ТРЮФЕЛЬНОМУ СОУСІ 345г      42:90zł
Равіолі з цесарок (200г), вершки, маскарпоне, грана падано, трюфельна олія, помідори черрі, рукола

AGLIO E OLIO З КРЕВЕТКАМИ 400г   a   47:90zł
спагетті, креветки (6 шт.), чилі, часник, петрушка, біле вино, оливкова олія, цедра лимона, 

пармезан 

ЗДОРОВИЙ ГОООЛ - ДАНИНА НАШОМУ 

ЗДОРОВ’Ю, ТОБТО АНТОЦІАНИ ЯК ОДИН ІЗ 

НАЙСИЛЬНІШИХ АНТИОКСИДАНТІВ

FAIR PLATES WELL SERVED! 

АМАЗОНСЬКЕ КІНОА, КАВУНОВА РІПА, ФІОЛЕТОВИЙ БАТАТ, ЧЕРВОНИЙ 
ЦИКОРІЙ, ЧЕРВОНА КВАСОЛЯ БАЙКОК, МАРИНОВАНА ЧЕРВОНОКАЧАННА І 
ЦВІТНА КАПУСТА, ГІРЧИЦЯ, МАРИНОВАНА ЦВІТНА КАПУСТА, РАДИККІО, САЛАТ 
РОМЕН, ФІОЛЕТОВИЙ ТАХІНІ ЗАПРАВКА 400Г        33:90zł

Вибери свій улюблений додаток: 
куряча грудка в соусі чилі 70g   11:90zł 
тигрові креветки 5 штук   14:90zł 
хрустка овочева курка 70g   b   13:90zł
халумі на грилі в тісті філо 70g   c   13:90zł

GOOOOAL!

9 АВТОРСЬКИХ СОУСІВ 
NINE’S 5:90zł 
Chipotle барбекю ab | Бурбон Беконез | Ранчо Васабі | Гаряча Луїзіана a | Ремулад Кімчі | 
Аліолі | Регі Мейо | Манго хабанеро аб ab | Фондю зі швейцарського сиру 30г кожен

GET READY FOR THE GAME!



GET READY FOR THE GAMEУсі ціни включають ПДВ | Для груп з 6 і більше додається 10% послуги. Меню з алергенами доступне в службі NINE’s

RELEASE YOUR EMOTIONS

ДЕСЕРТИ
ЧІЗКЕЙК НЬЮ ЙОРК 220г    c   22:90zł
чізкейк з філадельфією, бельгійським білим шоколадом, малиновим кулі, шоколадним 

краблом, зеленим краблом   

ШОКОЛАДНИЙ ТОРТ 220г    c  22:90zł
шоколадний торт, шоколадний мус, вишневе варення

ЯБЛУЧНИЙ ПИРІГ  220г    c  22:90zł
яблучний пиріг на пісочному тісті подається теплим з ванільним морозивом

NINE’S CLASSIC BURGER 615г     42:90zł
100% польська яловичина Герефорд, кренделі, соус NINE’s, солоні огірки, листя салату, червона
цибуля, помідор, мімолет, картопля фрі, рожева капуста з огірком
• доступний у безглютеновій булці + 7:90zł

b овочевий варіант: бургер, кетчуп, овочевий майонез, овочевий чеддер 543г   49:90zł
  

NINE’s QUESADILLA 560г     42:90zł
ростбіф з гриля з чеддером і моцарелою, зеленим перцем, цибулею, спеціями каджун, mac&cheese, 
сальса піко де гало чипотле, гранат, коріандр, чилі  

b овочевий варіант: котлета ВЕГЕ, овочевий чеддер, mac&amp;cheese веганський 550г 49:90zł

Surf&Turf  QUESADILLA 610г     49:90zł
креветки (5 шт.), ростбіф з гриля з чеддером і моцарелою, зелений перець, цибуля, спеції каджун, 
mac&cheese, сальса піко де гало чіпотле, гранат, коріандр, чилі  

ГОЛОВНІ СТРАВИ     ГОЛОВНІ СТРАВИ
PLATES TWIST KICKER PLATES TWIST KICKER PLATES TWIST KICKER PLATES TWIST KICKER

СВИНЯЧА ВІДБИВНА З КІСТКОЮ 515г     45:90zł
нарізана шеф-кухарем і смажена без панірування корейка з кісткою породи злотницька пстра 

(210г), хрусткий пангратато, картопля «з вогню», свіжий огірок, перцевий соус

СТЕЙК БУЛЬГОГІ 500г     45:90zł
стейк з яловичини зі свининою з гриля (220г), азіатським листям, смаженою соєвою локшиною, 

кукурудзою, картоплею фрі, соусом булгогі

ЗЕЛЕНЕ КАРІ З КРЕВЕТКАМИ 635г    a      49:90zł
масляне зелене кокосове каррі, 6 тигрових креветок, пак чой, едамаме, олія тайського базиліка,

лайм, чилі, крафтовий крендель

КУРКА ПО-ФРАНЦУЗЬКИ 664г   53:90zł
ціла молода курка Пуссен (400г), маринована в соку цитрусових і паприки, запечена до 

золотистого кольору під солодкою луїзіанською глазур&#39;ю з кленовим сиропом, картопля 

фрі з трюфельним грана падано, соєва локшина, рожеве листя азіатської кори   

ЛОСОСЬ ПО-АЗІЙСЬКИ 455г      53:90zł
лосось (170 г) в норі, кунжут панко, червоний рис, солоні огірки, бурякове пюре, кімчі ремулад, 

апельсин та імбирний соус 

GIANT STICKY СВИНЯЧІ РЕБЕРЦЯ 950г     64:90zł
глазуровані свинячі реберця (530г), чіпотле барбекю, реггі майонез, французька картопля на 

грилі, масло васабі, азіатське листя, ананас на грилі


