




Қытырлақ тауықпен азиялық Салат 
Салат азиатский с хрустящей курицей

САЛАТТАР | САЛАТЫ

Iшiк астындагы майшабак
Сельдь под шубой

Райхан косылган "Ачик-Чучук" 
салаты
Салат “Ачик-чучук” с базиликом

780

"Винегрет" салаты
Винегрет

1 240

Грек салаты 
Греческий

1 480

"Оливье" салаты
Оливье 

1 480

Iшiк астындагы майшабак
Сельдь под шубой

1 240

Фунчоза (ащы)
Фунчоза (острая)

1 240

Қытырлақ тауықпен азиялық Салат 
Салат азиатский с хрустящей 
курицей

1 780



Көкөністер үстірті | Овощное платоХумус | Хумус

Ұлттық ет құрамасы 
 Национальное мясное ассорти

Көкөністер үстірті
шалғам, болгар бұрышы, брынза, ешкі 
ірімшігі, қияр, черри қызанағы
Овощное плато
редис, болгарский перец, брынза, 
козий сыр, огурцы, черри

2 480

Ұлттық ет құрамасы
қазы, қарта, жал, жая, тіл, тауық 
орамасы
Национальное мясное ассорти
казы, карта, жая, жал, язык, куриный 
рулет

4 780

Тауық және саңырауқұлақ қосылған 
хумус
Хумус с курицей и грибами

1 780

ДӘМТАТЫМДАР | ЗАКУСКИ



Жасымақ қосылған крем-көже 
Крем суп из чечевицы

Жылқы етi қосылган азиялық сорпа
Суп азиатский с кониной

Тауық қосылған кеспе
Кеспе с курицей

1 240

Бұзау етінен жасалған чучвара 
Чучвара  баранина / телятина

1 240

Жасымақ қосылған крем-көже 
Крем-суп из чечевицы

1 240

Қозының қабырғасы қосылған сорпа
Шурпа с ребрышками ягненка

1 880

Жылқы етi қосылган азиялық сорпа
Суп азиатский с кониной

1 780

Манпар ащы / острый 
болгар бұрышы, жартылай ащы 
бұрыш, күнзе, қытай сірке суы, соя 
түздығы, қызанақтар, сарымсақ, 
қамыр, дәмдеуіштер
болгарский перец, перец 
полугорький, кинза, уксус китайский, 
соевый соус, томаты, лук, чеснок, 
тесто, специи

1 780

КӨЖЕЛЕР | СУПЫ

Тауық қосылған кеспе
Кеспе с курицей



Үйдегідей лағман 
Лагман по-домашнему

Гуйру лағман (ащы) | (острый)

Үйдегідей лағман  | Лагман по-домашнему

Дин-дин цомян (ащы) / (острый)

Үйдегідей лағман  | Лагман по-домашнему

Бұзау еті қосылған манты 
Манты с телятиной

1 780

Бұзау еті және асқабақ қосылған мәнті 
Манты с телятиной и тыквой

1 780

Үйдегідей лағман 
Лагман по-домашнему

1 780

Гуйру лағман (ащы) 
Гуйру лагман (острый)

1 780

Гуйру цомян (ащы) 
Гуйру цомян (острый)

1 780

Дин-дин цомян (ащы) 
Дин-дин цомян (острый)

1 780

Суйру лағман (ащы) 
Суйру лагман (острый)

1 780

Суйру цомян (ащы) 
Суйру цомян (острый)

1 780

Қабырға қосылған лағман 
Лагман с ребрышками

1 980

ШЫҒЫС ТАҒАМДАРЫ
ВОСТОЧНАЯ КУХНЯ

Қабырға қосылған лағман 
Лагман с ребрышками

ЫСТЫҚ САЛАТТАР | ГОРЯЧИЕ САЛАТЫ

Мушру (ащы) 
(ағаш саңырауқұлақтары, жартылай 
ащы бұрыш, күнзе, қызанақ, 
лапиза, бұзау еті, дәмдеуіштер)
Мушру (острый)
(грибы древесные, перец 
полугорький, кинза, томат, лапиза, 
телятина, специи)

1 780



“Ачик-чучук” салат қосылған 
“Мерекелі” палау 
Плов “Праздничный”  
c “Ачик-чучук”салатом

1 980

ПАЛАУ | ПЛОВ

ЫСТЫҚ ТАҒАМДАР | ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Қуырдак (бузау етi/Қозы етi ) 
талгамынызға қарай 
Куырдак (телятина, ягненок)

2 480

Сірне 
Сырне 

2 580



Грильде дайындалған дорадо
Дорадо на гриле

Грильде дайындалған теңіз басс
Сибас на гриле

Грильде дайындалған ақсерке сүбесі
Филе семги на гриле

Грильде дайындалған рибай
Рибай на гриле

Грильде дайындалған жылқы сүбесі
Филе конины на гриле

Грильде дайындалған ақсерке сүбесі
Филе семги на гриле (соус на выбор)

4 380

Грильде дайындалған бақтақ
Форель на гриле (соус на выбор)

2 980

Асжапырақ қосылған грильде 
дайындалған дорадо
Дорадо на гриле со шпинатом 
(соус на выбор)

3 980

Грильде дайындалған теңіз басс
Сибас на гриле (соус на выбор)

4 980

Грильде дайындалған жылқы сүбесі
Филе конины на гриле (соус на выбор)

4 980

Грильде дайындалған рибай
Рибай на гриле (соус на выбор)

4 980

Грильде дайындалған бұзау етінің 
сүбесі
Филе телятины на гриле (соус на 
выбор)

3 980

TAL бургері
Бургер TAL

2 980

ГРИЛЬ МӘЗІРІ | ГРИЛЬ МЕНЮ



Қозы еті қосылған қаттама самсасы
Самса слоеная с ягненком

Қозы еті қосылған қаттама самсасы 
‒ 2 дана
Самса слоеная с ягненком  ‒ 2шт

980

Сиыр еті қосылған қаттама самсасы 
‒ 2 дана
Самса слоеная с говядиной ‒ 2шт

980

Тауық еті қосылған қаттама самсасы
‒ 2 дана
Самса слоеная с курицей ‒ 2шт

980

Тандыр шелпек ‒ 2 дана
Лепешка тандырная ‒ 2шт

580

Бұзау еті қосылған кішігірім 
чебуректер
Мини-чебуреки телятина

980

Жылқы еті қосылған кішігірім 
чебуректер
Мини-чебуреки конина

  980   

Бауырсақтар (балмен немесе 
қаймақпен - таңдауғы байланысты )
Баурсаки (с медом или сметаной на 
выбор)

580

ТАНДЫР

Сиыр еті қосылған қаттама самсасы 
Самса слоеная с говядиной 

Кішігірім чебуректер
Мини чебуреки



ГАРНИРЛЕР | ГАРНИРЫ

Фри картобы
Картофель фри

980

Бөктірілген күріш
Рис припущенный

980

Үйдегідей картоп 
Картофель по-домашнему

980

Үйдегідей картоп 
Картофель по домашнему

 Қаймақ | Сметана Көкөніс тұздығы 
Овощной соус

Көкөніс тұздығы 
Овощной соус 50гр

380

Кетчуп 50гр 240

Қаймақ | Сметана 50гр 240

Саңырауқұлақ тұздығы 
Соус грибной 50гр

380

ТҰЗДЫҚТАР | СОУСЫ



Чак - Чак

Чизкейк

Чизкейк
Чизкейк

1 680

Бал торты
Медовик

1 680

"Наполеон" торты
Наполеон

1 680

Чак-Чак 1 080

ДЕСЕРТТЕР | ДЕСЕРТЫ




