


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

Алмұрт, грейпфрут және уылжыған 
моцарелла қосылған салат
Салат с грушей, грейпфрутом и 
нежной моцареллой

1 780

Ешкі ірімшігі және сумах қосылған 
салат
Салат с козьим сыром и сумахом

1 780

Пiсiрiлген кокөнicтер мен бузаудын 
жон етi қосылған салат
Салат из печеных овощей с нежным 
филе телятины

1 780

Қытырлақ тауықпен азиялық Салат 
Салат азиатский с хрустящей 
курицей

1 780

САЛАТТАР | САЛАТЫ
Iшiк астындагы майшабак
Сельдь под шубой

Ешкі ірімшігі және сумах қосылған салат
Салат с козьим сыром и сумахом

Бузаудын жон етi қосылған салат
Салат с нежным филе телятины

Қытырлақ тауықпен азиялық Салат 
Салат азиатский с хрустящей курицей

Алмұрт салат
Салат с грушей



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

Көк қосылған брынза
Брынза с зеленью

1 580

ДӘМТАТЫМДАР | ЗАКУСКИ

Көкөністер үстірті | Овощное плато

Хумус | Хумус

Ұлттық ет құрамасы 
Национальное мясное ассорти

Көк қосылған брынза | Брынза с зеленью



Тауық қосылған кеспе
Кеспе с курицей

1 240

Машхурда көжесі
Суп машхурда

1 580

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

Суан Тан ру ащы / острый 
тәтті бұрыш, пекин орамжапырағы, 
қызанақтар, бұзау еті, пияз, 
сарымсақ, соя тұздығы, қытай сірке 
суы, дәмдеуіштер
перец сладкий, пекинская капуста, 
томаты, телятина, лук, чеснок, 
фунчоза, соевый соус, уксус 
китайский, специи

1 780

КӨЖЕЛЕР | СУПЫ

Тауық қосылған кеспе
Кеспе с курицей

Суан Тан ру ащы / острый 

Крем-суп из чечевицы

Жылқы етi қосылган азиялық сорпа
Суп азиатский с кониной

Машхурда көжесі | Машхурда



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

Қабырға қосылған лағман 
Лагман с ребрышками

1 980

Суйру лағман (ащы) 
Суйру лагман (острый)

1 780

Суйру цомян (ащы) 
Суйру цомян (острый)

1 780

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

1 780

ШЫҒЫС ТАҒАМДАРЫ | 
ВОСТОЧНАЯ КУХНЯ

Гуйру лағман (ащы) | (острый)

Үйдегідей лағман  | Лагман по-домашнему

Дин-дин цомян (ащы) / (острый)

Лагман с ребрышками



ЫСТЫҚ САЛАТТАР | ГОРЯЧИЕ САЛАТЫ

Чинсай ру (ащы) 
(фунчоза, болгар бұрышы, пекин 
орамжапырағы, бұзау еті, ащы 
бұрыш, дәмдеуіштер)
Чинсай ру (острый) 
(фунчоза, болгарский перец, 
пекинская капуста, телятина, перец 
острый, специи)

1 780

Бай сяй пин тян ру (ащы) 
(пекин орамжапырағы, ащы бұрыш, 
тәтті бұрыш, пияз, қызанақ, бұзау 
еті, лаписа, дәмдеуіштер)
Бай сяй пин тян ру (острый) 
(пекинская капуста, перец острый, 
перец сладкий, лук, томат, телятина, 
лапиза, специи)

1 780

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
Чинсай ру (ащы) / (острый)

Мушру (ащы) / (острый)



“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

Классикалық бешбармак 
Бешбармак классический

2 480

Сірне 
Сырне 

2 580

Джиз (бұқтырылған қой еті және 
баялдылар) 
Джиз (томленое мясо баранины и  
баклажаны)

2 480

Қазан-кебаб 
Казан-кебаб

2 580

Бақтақтан дайындалған көктал 
Коктал из форели

2 880

Қуырдак Көктал 

СірнеҚазан-кебаб 

Бешбармак классический



СЕРІКТЕСТЕРГЕ АРНАЛҒАН ТАҒАМДАР
БЛЮДА НА КОМПАНИЮ

Хан бешбармағы
Бешбармак ханский

26 480

Той бешбармағы
Той бешбармак

13 200

Қой етінен дайындалған құрама
Ассорти из баранины

17 160

Көктал (сазаннан)
Коктал из сазана

14 360

Көктал (ақсеркеден)
Коктал из семги 2,5-3кг

55 000

Көктал (ақ амурдан)
Коктал из белого амура 2,5-3кг

25 000

Сый табақ (қазы, сурет, қарта, жая, 
қабырға, қозының басы, картоп, 
тұздық)
Сый табак (казы, сурет, карта, жая, 
кабырга, голова ягненка, картошка, 
туздык)

33 000

Ескі заманнан қалған рецепт 
бойынша дайындалған сірне
Сырне по старинному рецепту

22 800

Черри картобы қосылған 
көмештелген қозы жамбасы
Запеченное жиго ягненка с 
картофелем черри

15 780

4 адамға арналған дапанджи 
Дапанджи на 4 персоны

6 980

Хан бешбармағы
Бешбармак ханский

Көктал (ақ амурдан)
Коктал из белого амура 

4 адамға арналған дапанджи 
Дапанджи на 4 персоны 



КӘУӘПТЕР | ШАШЛЫКИ

Тауық қанаттарынан дайындалған 
кәуәп
Шашлык из куриных крыльев

2 180

Қой етінен дайындалған кәуәп
Шашлык из баранины

2 380

Қозы қабарғасынан дайындалған 
кәуәп
Шашлык из ребрышек ягненка

2 480

Люля-кебаб
Люля кебаб

2 180

Қозықұйрықтан дайындалған кәуәп
Шашлык из шампиньонов

  2 180   

Жылқы етінен дайындалған кәуәп
Шашлык из конины

  2 480   Ассорти из шашлыков

Қозы қабарғасынан дайындалған кәуәп
Шашлык из ребрышек ягненка

Тауық қанаттарынан дайындалған кәуәп
Шашлык из куриных крыльев



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

3 980

Қышқылтым тұздығы қосылған грильде 
дайындалған бақтақ
Форель на гриле (соус на выбор)

2 980

Кілегей тұздығы қосылған грильде 
дайындалған теңіз басс
Сибас на гриле (соус на выбор)

3 980

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

3 980

Эстрагон қосылған грильде 
дайындалған рибай
Рибай с эстрагоном на гриле (соус на 
выбор)

4 980

Грильде дайындалған жылқы сүбесі
Филе конины 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

Дорадо на гриле

Жылқы сүбесі
Филе конины

Ақсерке сүбесі
Филе семги

Эстрагон қосылған рибай
Рибай с эстрагоном на гриле

Кілегей тұздығы қосылған теңіз басс
Сибас на гриле



Сиыр еті қосылған қаттама самсасы 
Самса слоеная с говядиной 

Қазы қосылған қаттама самсасы 
Самса слоеная с казы

Кішігірім чебуректер
Мини-чебуреки

Нан себеті
Хлебная корзина

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

980

Қазы қосылған қаттама самсасы 
‒ 2 дана
Самса слоеная с казы ‒ 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

Асжапырақ пен ірімшік қосылған 
қаттама самсасы ‒ 2 дана
Самса слоеная со шпинатом и сыром 
‒ 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   

Нан себеті
Хлебная корзина

580

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

580

ТАНДЫР



ГАРНИРЛЕР | ГАРНИРЫ

Мангалда/буда дайындалған 
көкөністер
Овощи на мангале/на пару

980

Фри картобы
Картофель фри

980

Картоптан дайындалған крокеттер
Картофельные крокеты

980

Көкөніс қосылған пісірілген картоп 
Отварной картофель по-домашнему

980 

"По-деревенски" картоп бөліктері
Картофельные дольки по-деревенски

980

Сұйық қамырда гүлді қырыққабат 
Цветная капуста в кляре

980

Бөктірілген күріш
Рис припущенный

980

Үйдегідей картоп 
Картофель по-домашнему

980

Мангалда дайындалған көкөністер
Овощи на мангале

“По-деревенски” картоп бөліктері
Катрофельные дольки по-деревенски

Картоптан дайындалған крокеттер
Картофельные крокеты



Фирмалық Тал 
Фирменный Тал 50гр

380

Бальзамды | Бальзамический 50гр 380

Қаймақты ащы 
Сметанный острый 50гр

380

Қышқыл-тәтті | Кисло-сладкий 50гр 380

Кәуап тұздығы 
Соус шашлычный  50гр

380

Қытай сірке су тұздығы 
Соус китайский уксус 50гр

380

көкөніс тұздығы 
Овощной соус 50гр

380

соя тұздығы 
Соевый соус 50гр

380

Чили тұздығы | Соус чили 50гр 380

Ақ сарымсақ тұздығы 
Соус чесночный белый 50гр

380

Кетчуп 50гр 240

Қаймақ | Сметана 50гр 240

Майонез 50гр 240

Сары май  | Сливочное масло 50гр 380

Ладжан тұздығы | Соус ладжан 50гр 380

Кілегей тұздығы 
Сливочный соус 50гр

380

Саңырауқұлақ тұздығы 
Соус грибной 50гр

380

ТҰЗДЫҚТАР | СОУСЫ

Қаймақты ащы | Сметанный острый

Бальзамды | Бальзамический

Фирмалық Тал | Фирменный Тал

Қышқыл-тәтті | Кисло-сладкий



Халал тирамусы
Тирамису халал

1 680

Чизкейк
Чизкейк

1 680

Бал торты
Медовик

1 680

"Наполеон" торты
Наполеон

1 680

Қазақ халқының тәттілері (құрт, 
ірімшік, балқаймақ, жент, чак-чак, 
тәтті қытырлақ нан)
Казахские Сладости (курт, иримшик, 
балкаймак, жент, чак-чак, хворост)

2 780

Шығыс сыйлары (бадам, қақ өрік, 
мейіз, құрма, цукаттар, шие)
Дары востока (миндаль, курага, изюм, 
финики, цукаты, вишня)

2 780

Пістелі-таңқурай орамасы
Рулет фисташково-малиновый

1 680

Чак-Чак 1 080

Жеміс ассорти 
Фруктовое ассорти

5 980

ДЕСЕРТТЕР | ДЕСЕРТЫ

Халал тирамусы
Тирамису халал

Пістелі-таңқурай орамасы
Рулет фисташково-малиновый

Жеміс ассорти 
Фруктовое ассорти

Қазақ халқының тәттілері
Казахские Сладости

Чизкейк



БАЛМҰЗДАҚ | МОРОЖЕНОЕ

Стақандағы балмұздақ
Мороженое в стаканчике

780

Тосап қосылған пломбир
Пломбир с вареньем

1 260

Вафля қоқымы қосылған пломбир
Пломбир с вафельной крошкой

1 260

Кокос жоңқасы қосылған пломбир
Пломбир с кокосовой стружкой

1 260

Жаңғақ қосылған пломбир
Пломбир с орешками

1 260

Шоколад қосылған пломбир
Пломбир с шоколадом

1 260

Тосап қосылған пломбир
Пломбир с вареньем

Шоколад қосылған пломбир
Пломбир с шоколадом

Кокос жоңқасы қосылған пломбир
Пломбир с кокосовой стружкой



Тауық қосылған кеспе
Кеспе с курицей

980

Жасымықтан дайындалған көже
Чучвара

980

Асқабақтан дайындалған кілігейлі 
көже (аспазшыдан)
Тыквенный крем-суп

980

Албырт қосылған пицца
Пицца с лососем

2 380

"Маргарита" пиццасы
Пицца Маргарита

2 180

Болоньезе спагеттиі пастасы
Паста спагетти Болоньезе

2 180

Албырт қосылған фетучини пастасы
Паста фетучини с лососем

2 380

КӨЖЕЛЕР | СУПЫ

ПИЦЦА ПАСТА

ДЕТСКОЕ МЕНЮ

“Маргарита” пиццасы
Пицца Маргарита

Болоньезе спагеттиі пастасы
Паста спагетти Болоньезе

Албырт қосылған феттучини пастасы
Паста фетучини с лососем



Жеміс салат | Фруктовый салат

Бұзау еті қосылған классикалықбургер
Бургер классический с телятиной

Жеміс салат 
Фруктовый салат

1 680

Бұзау еті қосылған классикалық бургер 
Бургер классический с телятиной

2 280

САЛАТЫ, ЗАКУСКИ

ДЕТСКОЕ МЕНЮ

ЫСТЫҚ ТАҒАМДАР | ГОРЯЧЕЕ

Шабылған тауық еті
Котлеты из курицы с картофельными 
крокетами

2 180

Шабылған бұзау еті
Котлеты из телятины с картофельными 
крокетами

2 180

Шабылған жылқы еті
Котлеты из конины с кортофельными 
крокетами

2 180

Тауық наггетсі 
Куриные наггетсы

1 780




