
ONION RINGS c 190г 19:90zł
хрусткі кільця цибулі, соус аліолі та ремулад з кімчі

NACHOS c 130г 19:90zł
кукурудзяний начос, томатна сальса

DOUBLE CHEESE FRIES c 300г 23:90zł
картопля фрі, трюфельна олія, сир грана падано, розмарин, трюфель аліолі

TRUFFLE CHEESE FRIES c 230г 23:90zł
картопля фрі, трюфельна олія, сир грана падано, розмарин, трюфель аліолі

BEYOND BULGOGI 9’FRIES b a 300г 27:90zł
картопля фрі, рослинне м’ясо, соус булгогі, шітаке, коріандр, маринована 
капуста

WINGS BUCKET 420г 27:90zł
курячі крильця (280 г), в глазурі на вибір (теріякі, гаряча луїзіана або 
чіпотле барбекю), селер, морква, соус на вибір (див. соуси NINE’s)

NINE’S TATAR 480г 36:90zł 
тартар : нарізана яловичина (100 г), мариновані підберезники, цибуля-
шалот, яєчний жовток, ремулад кімчі, хрустка картопля, кренделі NINE’s

SALT & PEPPER CALAMARI 260г 38:90zł
хрусткі золотисті кальмари (160г), азіатське листя, цитрусовий соус, васабі 
ранчо, аліолі

9 АВТОРСЬКИХ СОУСІВ NINE’S 
(30 г кожен) 5:90zł/соусом
ГАРЯЧА ЛУЇЗІАНА A // 
АЛІОЛІ // 
CHIPOTLE БАРБЕКЮ BA // 
БУРБОН БЕКОНЕЗ // 
РЕГІ МЕЙО // 
МАНГО ХАБАНЕРО АБ BA //  
РЕМУЛАД КІМЧІ // РАНЧО ВАСАБІ // 
ФОНДЮ ЗІ ШВЕЙЦАРСЬКОГО СИРУ 

ЗАКУСКИ В СТІЛ

СОУСИ NINE’S

NINE’S CHICKEN WINGS SPECIAL 39:90zł
дегустаційна дошка 9 курячих крилець з 9 соусами NINE’S (575 г)

NINE’S CAULIFLOWER WINGS SPECIAL 39:90zł
дегустаційна дошка 9 “крилець” цвітної капусти з 9 соусами 
NINE’S c (455г) 

САЛАТИ

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 b 70г 13:90zł

PURPLE HEALTHY BOWL 400г 33:90zł
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.

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

. халумі на грилі в тісті філо c 70г 13:90zł

ГОЛОВНІ СТРАВИ
FISH AND CHIPS 400г 45:90zł
філе тріски (150г), соус тартар, цукровий горошок, масло вершкове, картопля 
фрі

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’ю 
з кленовим сиропом, картопля фрі з трюфельним грана падано, соєва 
локшина, рожеве листя азіатської кори 

GIANT STICKY PIGGY RIBS 950г 64:90zł
глазуровані свинячі реберця (530г), чіпотле барбекю, реггі майонез, 
французька картопля на грилі, масло васабі, азіатське листя, ананас на грилі



* кожна порція включає картоплю фрі та рожевий салат з капусти 
** бургери доступні в булці без глютену

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

NINE’S SMASH 770Г 44:90zł
оклахомський бургер із смаженою цибулею натхненний Джорджем Мотцем - масляна булка, герефордська яловичина (145 г), іспанська цибуля, мімолет, 
листя салату, помідори, соус NINE’S

MUSHROOMY FAN BURGER 760G 44:90zł
100% польська яловичина Герефорд (145г), гриби портобелло, паніровані гливи, грибний соус, масляний рулет, листя салату, червона цибуля, помідор, 
малосольні огірки, мімолет, соус NINE’s

BLUE CHEESE BURGER 710Г 47:90zł
100% польська яловичина Герефорд (145г), масляна булка, сир горгонзола, смажена карамелізована цибуля, естрагоновий соус, малосольні огірки, листя 
салату, помідори

PORTOBELLO MUSHROOM BURGER 610Г 47:90zł
хрусткий гриб портобелло, фарширований сиром чеддер (145г), масляна булка, грибний кетчуп, трюфельний соус, маринований огірок, малосольний 
огірок, листя салату, помідор

SURF&TURF BURGER 670Г 49:90zł
100% польська яловичина Герефорд (145г), креветки (4 шт), масляна булка, трюфельний соус, малосольні огірки, листя салату, помідор

b - Страва в 100% рослинна

c - Страва в 100% ВЕГЕ

Усі ціни включають ПДВ  |  Для груп з 6 і більше додається 10% послуги. Меню з алергенами доступне в службі NINE’s

a - Страва гостра

d - Пункт на мигдальне молоко

ЧІЗКЕЙК НЬЮ ЙОРК c 220Г
чізкейк з філадельфією, бельгійським білим 
шоколадом, малиновим кулі, шоколадним
краблом, зеленим краблом

ШОКОЛАДНИЙ ТОРТ c 220Г
шоколадний торт, шоколадний мус, вишневе 
варення

ЯБЛУЧНИЙ ПИРІГ c 220Г 
яблучний пиріг на пісочному тісті подається 
теплим з ванільним морозивом

ДОШКА МІНІ БУРГЕРІВ ПОДАЄТЬСЯ З ТАКО DORITOS - ЗРОБИ 
СВІЙ НАБІР З 3 ПОЗИЦІЙ 460Г:
PULLED RIBS
реберця (55 г), золотий соус Кентуккі, барбекю з чіпотле та коріандр 

SHRIMPS
креветки (2 шт.), айолі, листя салату, солоні огірки, тогараші

HALLOUMI c 
сир халумі (22г), соус чимічурі, червоний перець пікілло, червоний песто, червона цибуля

BURGER SLIDERS 47:90ZŁ

AMERICAN BURGERS

ДЕСЕРТИ 22:90zł


