THIS IS в’лене
Кельнський Бик

THIS IS СЛТ
М’ясо

Біфскаут. Телятина власного в’ялення
з ароматними травами .........................................................30г................... 83₴

Теляча ніжність

Телятина власного в’ялення ...................................................50г................... 98₴

Брезаола «Ола-Ола!»

Телятина в’ялена
за старовинним італійським рецептом ..................................50г................... 98₴

Тарань “Тіно”

Риба

Тарань в’ялена ................................................................ за100г....................72₴
* наявність уточнюйте у офіціанта

Лосось

Лосось власного в’ялення........................................................50г..................135₴

Камбала

Камбала в’ялена.............................................................. за100г..................155₴
* наявність уточнюйте у офіціанта

Корюшка в’ялена ..................................................... за100г..................177₴
* наявність уточнюйте у офіціанта

Грецький

Мікс салатів, свіжі овочі, сир фета в кунжуті, маслини з кісточками.
Заправляється соусом Бальзамік,
ГРЕЦІЯ ............................................................................... 260г................... 89₴

Олів’є з креветками
та червоною ікрою

ФРАНЦІЯ ............................................................................ 220г..................105₴
Caprese By chief Roberto Аrmaroli
Томати, вершковий сир Буррата, рукола,
паростки гороху, заправленні соусом Песто
та оливковою олією,
ІТАЛІЯ ................................................................................. 185г..................125₴

Цезар
Філе курячого стегна, бекон, мікс-салат,
помідори черрі, крутони з білого хліба,
пармезан, соус Цезар,
США.................................................................................... 215г..................135₴
Від Шефа By Brand Chief
Обсмажена телятина і куряче філе,
мікс-салат, помідори черрі і сир Рокфор,
ФІРМОВИЙ .......................................................................... 240г..................177₴

THIS IS до ПИВК

THIS IS Смакота
Варени4ки з картоплею

Подаються з вершково-грибним соусом або шкварками на ваш вибір,
ФІРМОВЕ ............................................................................ 200г................... 65₴
Чебуреки із Бішкека By chief Alex Yakutov
Чебуреки з тонкого тіста
з начинкою із телятини й свинини
та м'якушем помідора,
КИРГИЗСТАН .......................................................................210г................... 99₴

Бургер
“NE RVANA”

Бургер зі рваним м’ясом яловичини,
США................................................................................... 260г................. 129₴

Бургер
“Chicago Bulls”

США....................................................................................270г..................133₴

Duck You Very Much

Качина ніжка з хрусткою скоринкою.
Подається з теплими кнедликами,
приготовленими на пару
та квашеною капустою,
ЧЕХІЯ ............................................................. 145/70/75/30г..................135₴
Pollo in Fiorentino By chief Roberto Armaroli
Соковите курча з хрусткою скоринкою,
мариноване у гострому лимонно-гірчичному соусі.
Подається з запеченою
молодою картоплею з розмарином,
ІТАЛІЯ ........................................................................ 170/150г.................. 151₴

Мульти - Мідійний Крафт

На Ваш вибір:
Мідії у вершково-пивному соусі ..................................... 350/38г.................209₴
Мідії в соусі Песто,....................................................... 350/38г.................209₴
ЧИЛІ

Грінки «по-Уельські» By chief Alex Yakutov

Грінки з білого хліба, змащені соусом із сирів Чеддер, Гауда,
гірчиці, вершків з додаванням бекону і чилі.
Підсушені у дров'яній печі й посипані крихтою біфскаута,
ВЕЛИКА БРИТАНІЯ ...............................................................150г................... 62₴

Пряжений сир

Чеські сирні палички фрі зі смородиновим соусом,
ЧЕХІЯ ...........................................................................150/50г................... 95₴

П`яні британські кальмари

Кільця кальмарів-фрі в пивному клярі з часниковим соусом,
ВЕЛИКА БРИТАНІЯ ........................................................160/50г...................111₴

Крило з Баффало

Курячі крильця, запечені в соусі Барбекю,
США..................................................................... 200/80/50г.................. 119₴
Fish & Chips By chief Daniel Phippard
Мерлуза в пивному клярі з картопляними брусочками.
Подається з соусом Тар-тар і скибочкою лимона,
ВЕЛИКА БРИТАНІЯ ........................................120/100/50/50г.................. 131₴

THIS IS Пательн
Трансільванська

Смажене куряче філе з грибами,
корнішонами та картоплею,
РУМУНІЯ ............................................................................ 300г.................. 151₴

Креведко

Креветки відварені /смажені,
ПОРТУГАЛІЯ .................................................200/30;160/30г.................209₴

Амстердамська

Раки по-Луїзіанські

Морський окунь, мідії, кальмари,
обсмажені і тушковані у білому вині
і вершках з додаванням часнику, цибулі,
болгарського перцю і спаржевої квасолі,
ГОЛАНДІЯ........................................................................... 300г................. 199₴

На Ваш вибір: класичні, в пиві,
США..................................................................... 250/80/30г.................325₴

THIS IS ЗКУСК
Форшмак

Перетерте філе оселедця, вершкового масла,
молочної булочки, цибулі, яблука і відвареного яйця.
Подається на підсушеному бородинському хлібі,
УКРАЇНА ............................................................................. 170г................... 49₴

Бельгійський паштет

Легкий паштет із курячої печінки під цитрусовим маслом.
Подається з хрусткими грінками із білого хліба та зеленою цибулею,
БЕЛЬГІЯ ................................................................ 130/80/10г.................... 91₴

Оселедець до горілочки

Філе оселедця з маринованою цибулею і картоплею,
УКРАЇНА .............................................................120/100/20г................... 95₴

Соління Фрау Єви

Бочкові помідори, солоні огірки, квашена капуста
заправлена домашнім рослинним маслом,
НІМЕЧЧИНА ....................................................................... 360г.................. 115₴
Дабл сальце-до-чарочки By Brand Chief
Перекручене на м'ясорубці сало, часник і кріп.
Подається з домашнім салом, малосольним огірочком, зеленою цибулею, перцем чилі,
бородинським хлібом та хріном,
ФІРМОВЕ ............................................................................ 350г..................135₴

THIS IS Суп
О! Крошка

THIS IS ГРНіР

Свинина, куряче філе та свіжі овочі
заправляються при вас кисломолочною шиплячою заправкою,
ФІРМОВА ............................................................................ 260г................... 65₴

Картопля «Free»

Бульйон ”Куриньйон”

Ukrainian style

Наш рідненький борщик

Овочева рив'єра

Ароматний бульйон зварений з домашньої птиці
та фірмовою локшиною,
ФРАНЦІЯ ..................................................................... 250/60г....................77₴
Борщ український з пампушками,
УКРАЇНА .............................................................. 250/70/20г....................79₴

Картопля фрі з кетчупом,
США.............................................................................100/50г....................64₴
Картопля, обсмажена на мангалі
з копченим салом власного виробництва,
УКРАЇНА ............................................................................ 200г................... 69₴
Овочі гриль,
ФРАНЦІЯ ............................................................................. 215г.................. 101₴

Сирний суп по-Берлінськи I’M BACK
Подається з ковбасками в хлібці,
НІМЕЧЧИНА ....................................................................... 220г................... 99₴

* Інфрормацію щодо речовин, які вважаються алергенами, можна отримати з меню, яке знаходиться в куточку споживача.

THIS IS ТУСОВК
Чехія рулить

Рулька свиняча в медовій глазурі.
Подається з квашеними помідорами та капустою,
ЧЕХІЯ ............................................................................. за100г....................47₴

Тандир з Намазками

Пшеничні перепічки з різноманітними намазками,
ЧЕХІЯ ........................................................................ 380/150г.................. 121₴

Фричі фрі

Грибочки фрі, цибульні кільця, сирні палички,
часникові грінки із бородинського хліба, курячі крильця фрі
із соусами коктейльним, часниковим, барбекю,
США...........................................................................670/150г.................225₴

Навалом в’яленого м’яса

Брезаола, телятина, біфскаут, мисливка,
ФІРМОВЕ ............................................................................ 200г.................262₴

Великий Розковбас NEW

Асорті чотирьох видів ковбасок:
Чорізо, Баварські ковбаски, 3-D Ковбаски , Франкфуртські ковбаски
зі смаженими картопляними частинками та свіжими овочами.
Подаються з томатно-гранатовим та гірчичним соусами,
ФІРМОВЕ ............................................................720/235/80г................. 475₴

THIS IS Мангал
Grilled Mackerel

Макрель, запечена на вугіллі, фарширована помідорами та цибулею,
НОРВЕГІЯ ....................................................................... за100г....................73₴

Сер Хачапур

Хачапурі з сулугуні,
ГРУЗІЯ ............................................................................... 200г................... 95₴

Шах Шашлик Свинячий

Шашлик свинячий з ошийка,
ГРУЗІЯ ........................................................................... за100г................... 99₴

Герр Шаурманн

Шаурма,
ВІРМЕНІЯ ........................................................................... 300г...................111₴

Телячий Рібай на кістці By chief Alex Yakutov
“Відлежаний” Рібай на кістці,
в ароматній паніровці з кави та трав, обсмажений на мангалі.
Подається з соусом Блек Пеппер,
УКРАЇНА ................................................................. за100/50г..................135₴
Люляки Баб

Люля-кебаб зі свинини та яловичини,
ВІРМЕНІЯ ..................................................................... 180/40г..................135₴

Містер Стейк Лосос

Стейк із лосося на вугіллі
з вершково-креветковим соусом,
АВСТРАЛІЯ .............................................................. за100/30г................. 169₴

Філе Міньйон

Ніжна вирізка яловичини приготована на грилі.
Подається з вершково-грибним соусом
з додаванням білого вина,
ФРАНЦІЯ ................................................................. за100/50г..................175₴

Базар-Мангал Ага

Ковбаски курячі, ковбаски італійські, люля-кебаб,
свинячий ошийок, курячий шашлик, картопля з мангала.
Подається з трьома соусами: домашньою аджикою, барбекю та часниковим соусом,
ГРУЗІЯ ............................................................. 1000/150/50г.................765₴

THIS IS СОУС
Кавказ

Соус томатний з гранатом,
АЗЕРБАЙДЖАН .....................................................................50г....................35₴

THIS IS ПіЦ
Pizza Italia By chief Roberto Аrmaroli
Піца з класичним італійським соусом,
в’яленою шинкою прошуто,
сиром моцарела та пармезаном,
томатами чері та руколою
*Піца приготована за традиційною італійською технологією

ІТАЛІЯ ................................................................................ 420г..................145₴
Pizza Diavolo By chief Roberto Аrmaroli
Гостра піца з соусом пілаті, сиром моцарела,
запеченим болгарським перцем,
гострою ковбаскою пепероні та свіжим перцем чилі
*Піца приготована за традиційною італійською технологією

ІТАЛІЯ ................................................................................ 400г..................155₴
Pizza Parma, champignons e crema di tartufo By chief Roberto Аrmaroli
Піца з вершково-трюфельним соусом
з моцарелою, прошуто та шампіньйонами
*Піца приготована за традиційною італійською технологією

ІТАЛІЯ .................................................................................410г..................155₴
4 сиру By chief Roberto Аrmaroli NEW
Піца з копченим сиром, пармезаном, моцарелою, Данаблю
і вершковим соусом
*Піца приготована за традиційною італійською технологією

ІТАЛІЯ .................................................................................370г..................155₴
Сalzone di Roberto By chief Roberto Аrmaroli
Закрита піца з сиром: рікота, моцарела,
пармезан, з гострою ковбаскою пепероні,
смаженим беконом та томатами пілат
*Піца приготована за традиційною італійською технологією

ІТАЛІЯ ................................................................................ 450г..................155₴

THIS IS Ласощі
Домашній Айс
Домашнє морозиво на вибір:
ванільне, шоколадне,
ФІРМОВЕ ...............................................................................50г....................35₴

Вафельний тортик
Перевірене задоволення з вареного згущеного молока
та хрустких вафель із прикрасою з мигдалю,
ФІРМОВЕ ..............................................................................110г................... 49₴

Cheesecake classica By chief Roberto Armaroli
Класичний чізкейк з апельсиновим джемом,
ІТАЛІЯ ...........................................................................120/15г................... 65₴
Семіфредо By chief Roberto Armaroli
Ніжний італійський десерт на основі морозива
з шоколадним соусом і карамелізованим мигдалем,
ІТАЛІЯ .................................................................................120г................... 65₴
Tiramisù By chief Roberto Armaroli
Ніжне тірамісу з печивом савоярді власного приготування,
з нотками кави, коньяку та вершковим кремом маскарпоне,
ІТАЛІЯ .................................................................................130г................... 69₴

Штрудель

Штрудель грушевий
з кулькою морозива,
НІМЕЧЧИНА .................................................................180/60г................... 99₴

THIS IS Дитче
Курі Потер та Пюрешкомагія

Куряча котлета з картопляним пюре ................................. 70/120/25г ..................58₴

Супер-сила Маленьких Супергероїв

Котлетка з перепелиним яйцем та пюре ...........................100/150/10г ..................63₴

Дракуліто

Кусака-Посміхун на паличці

Ах! Джика

Сирниковий період

Соус часниковий,
УКРАЇНА ...............................................................................50г....................35₴
Натуральна аджика,
ГРУЗІЯ ..................................................................................50г....................35₴

Міні-шашличок з картопляними посмішками ......................... 80/70/25г ..................63₴
Сирники з домашнім варенням ............................................. 110/30/25г ..................63₴

Барбекю

Кетчуп, мед, часник, соєвий соус,
США......................................................................................50г....................35₴

* Інфрормацію щодо речовин, які вважаються алергенами, можна отримати з меню, яке знаходиться в куточку споживача.

