Алматы

БУРГЕРЫ С КУРИЦЕЙ

ЕЩЁ

Сливочная булочка, куриное филе в хрустящей панировке

Дижонская курочка

/горчично-медовый соус, жареные грибы в соевом соусе,
огурцы кимчи, домашний майонез/

Чикен карри

/салат айсберг, томаты, огурцы кимчи, соус карри,
соус шрирача с домашним майонезом/

2000
2500

Халапеньо

/острый соус, перец халапеньо, маринованный лук,
домашний майонез/

2300
2400
2400

Очень грибной

2400

Кимчи

2700

Бюргер

2800

NEW

Французский бургер

2800

NEW

BBQ чизбургер

2800

Бургер с пастрами

3400

Мексиканский Hola

3400

/шампиньоны, жареный лук, красный лук, соевый соус/
/капуста кимчи, салат айсберг, соус кучуджан/
/пастрами, огурцы маринованные, горчица дижонская/
/тостовая булочка, соус 1000 островов, конфитюр
из красного лука, корнишоны, сыр/

/тостовая булочка, bbq соус, два вида сыра чеддер, огурцы кимчи/
/пастрами по классической технологии, сладкие огурцы,
домашняя сметана с хреном/
/салат айсберг, сыр чеддер, гуакамоле, домашний майонез/

Extra-котлета к любому бургеру
Вегетарианский

800

/сливочная булочка, котлета из белой фасоли, вяленых томатов,
оливок, семян тыквы, овсяной муки, сушеного чеснока, жареные
грибы, домашний майонез, соус медово-горчичный/

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
500
600
700
650

Чай зеленый

650

Cиропы

150

Цитрусовый чай 0,4

650

Смородиновый чай на травах 0,4

650

Облепиховый чай на травах 0,4

650

/чай черный, лимон, апельсин, мята/
/cбор трав, натуральный сироп смородины, сахар, лимон/
/сбор трав, натуральный сироп облепихи, сахар, имбирь/

МИЛКШЕЙКИ
Сливочный 0,4

1500

/мороженое пломбир,
мороженое сливочное, молоко/

Шоколад 0,4

Red Bull с сахаром 0,25
Red Bull без сахара 0,25

1500

/мороженое шоколадное,
мороженое сливочное, молоко/

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ

2800

Джуниор бургер

1800

Суп с митболами

1200

Kids наггетсы

1000

/сливочная булочка, котлета из мраморной говядины,
сыр чеддер, кетчуп, домашний майонез/
/говяжьи фрикадельки, бульон, морковь, укроп/

К БУРГЕРУ И НЕ ТОЛЬКО

Картофель фри лодочки
500
Картофель дольками
650
Картофель фри
600
Картофель фри под сырным соусом
1000
Картофель фри с гуакамоле
1600
Луковые кольца с чесночным соусом
600
Салат Коул Слоу
800
/красная капуста, капуста белокочанная, морковь, белый соус/
Овощной микс
800
/цветная капуста, перец светофор, морковь,
чеснок, острый перец, яблочный уксус, специи/
Куриные наггетсы
1100
/куриная грудка, панированная в специях/

СОУСЫ
Медово-горчичный / Блю Чиз / Харисса / Домашний майонез
/ Шрирача / Сырный соус Heinz / Чесночный соус / Трюфель

ДЕСЕРТ
Печенья овсяные

500

Брауни классический

800

/грецкий орех, клюква, тростниковый сахар, ваниль/
/с мороженым/

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ

На альтернативном +400
молоке

/карамель/соленая карамель/лесной орех/

Боул с курицей

250

2400

Американо
Капучино
Флэт Уайт
Чай черный

3100

/рис басмати, тигровые креветки, кукуруза, авокадо, свежий
шпинат, спелые томаты, маринованное яйцо, соус на основе
терияки и кунжутного масла, кунжут/

/куриная грудка, панированная в специях/

Харисса

/острый соус харисса, луковый конфитюр, помидор/

Боул с креветками

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Сливочная булочка, двойная котлета из мраморной говядины,
сыр чеддер, салат айсберг, домашний майонез

/маринованные огурцы цукимоне, помидор, кетчуп/

1600

/итальянские томаты, базилик, сливки/

/филе курицы, киноа, сыр фета, перец болгарский, помидоры
черри, белая фасоль, кукуруза, кинза, пикантный соус/

БУРГЕРЫ с мраморной говядиной
Классический

Томатный суп

1000
1000

Холодный красный чай 0,35

500

Pago апельсин 0,2
Run Planet Organic 0,2

800
600

/каркаде, сок лайма, сок апельсина, сироп маракуйя/

/натуральный яблочный сок/

Вода Tassay 0,25/0,5
Coca-Cola, Coca-Cola Zero 0,25/0,5
Fanta, Sprite 0,25/0,5

ПИВО И СИДР
Heineken б/а 0,33
Heineken 0,33
Сидр Chester’s

400/500
500/700
500/700

750
750
1400

ВИНО
Secret Barrels (Чили) 150 мл

1500

Secret Barrels (Чили) 150 мл

1500

/белое сухое вино/

/красное сухое вино/

Алматы

CHICKEN BURGERS

MORE

Our bun, crispy chicken breast fillet

Chicken mustard

2000

/honey mustard sauce, mushrooms fried with soy sauce, cucumber
kimchi, homemade mayo/

Chicken curry

/iceberg lettuce,tomatoes, kimchi cucumbers, curry sauce,
sriracha sauce with homemade maionise/

2500

Tomato soup

1600

Prawn bowl

3100

Chicken bowl

2800

/italian tomatoes, basil, cream/

/rice, tiger prawns, corn, avocado, spinach, tomatoes, marinated egg,
asian sauce with teriyaki and sesame oil, sesame seeds/
/chicken fillet, quinoa, feta cheese, bell pepper, cherry tomatoes,
white beans, corn, spicy sauce, quinoa/

BURGERS
Our bun, marble beef double smashed patty, сheddar, iceberg lettuce,
homemade mayo

FOR KIDS
Broadway junior

1800

Meatball soup

1200

Kids nuggets

1000

/our bun, marble beef smashed patty, cheddar, cucumber,
ketchup, homemade mayo/

Classic

2300

Jalapeno

2400

Harissa

2400

Lots of mushrooms

2400

Kimchi

2700

Beef brisket

2800

NEW

French burger

2800

NEW

BBQ cheeseburger

2800

Burger with pastrami

3400

Coleslaw /red cabbage, white cabbage, white sauce/
Vegetable mix /сauliflower, three colour peppers, carrots,
garlic, hot peppers, apple cider vinegar, spices/
French fries with cheese sauce
Chicken nuggets

Mexican Hola

3400

SAUCES

/tsukemono pickles, tomatoes, ketchup/
/spicy sauce, jalapeno, marinated onions/
/spicy harissa sauce, onion confiture, tomato/
/champignons, fried onions, red onions, soy sauce/
/cabbage kimchi, romano salad, gochujang/
/pastrami, pickles, dijon mustard/
/toast bun, 1000 islands sauce, red onion jam, gherkins, cheese/

/toast bun, bbq sauce, two types of cheddar cheese, kimchi cucumbers/
/sweet cucumbers, homemade sour cream with horseradish/

/iceberg lettuce, cheddar cheese, guacamole, homemade maionise/

Extra patty to any burger

800

Vegetarian Burger

/our bun, patty made from white beans, sun-dried tomatoes,
olives, pumpkin seeds, oatmeal flour, dried garlic,
fried mushrooms, homemade mayo, honey mustard sauce/

2400

/breaded minced chicken/

SIDES
French fries
Potato wedges
Classic french fries
French fries with cheese sauce
French fries with guacamole
Onion rings with garlic sauce

500
650
600
1000
1600
600
800
800
1000
1100

Honey mustard / Blue Cheese / Harissa / Homemade Mayo /
Sriracha / Cheese Heinz Sauce / Garlic sauce / Truffle
250

DESSERT
Oatmeal Cookies

500

Brownie

800

/walnut, cranberry, cane sugar, vanilla/
/with ice cream/

COLD DRINKS

HOT DRINKS
Americano
Cappuccino
Flat White
Black tea
Additional syrups

/chicken broth, beef meatballs, carrot, parsley/

500
600
700
650

Green Tea

650

Red iced tea 0,35

+400

Pago orange 0,2

800

150

Run Planet Organic 0,2

600

Citrus tea 0,4

650

Water Tassay 0,25/0,5

400/500

Coca-Cola, Coca-Cola Zero 0,25/0,5

500/700

Currant herbal tea 0,4				

650

Fanta, Sprite 0,25/0,5

500/700

Sea buckthorn herbal tea 0,4

650

Alternative milk

/caramel / salted caramel / hazelnut/
/black tea, lemon, orange, mint/

/herbal picking, natural currant syrup, sugar, lemon/
/herbal picking, natural sea buckthorn syrup, sugar, ginger /

MILKSHAKES
Creamy 0,4

1500

/creamy ice-cream, creamy icecream, milk/

ENERGY DRINKS

Red Bull with sugar 0,25
Red Bull without sugar 0,25

Chocolate 0,4

1500

/chocolate ice-cream, creamy ice
cream, milk/

1000
1000

/red tea, lime juice, orange juice, passion fruit syrup/

/natural apple juice/

BEER AND CIDER

Heineken n/a 0,33
Heineken 0,33
Chester’s Cider

500

750
750
1400

WINE
Secret Barrels (Chile) 150 ml

1500

Secret Barrels (Chile) 150 ml

1500

/dry white wine /
/dry red wine /

Алматы

ТАУЫҚ ЕТІНЕН БУРГЕРЛЕР

ОДАН БАСҚАЛАР

Кілегейлі ірімшік тоқаш, ұнға аунатылған қытырлақ тауық еті

Дижондық тауық

/айсберг салаты, қызанақ, кимчи қияры, карри тұздығы, үй
майонезінен дайындалған шрирача тұздығы/

2300

Халапеньо

2400

Харисса

2400

Аса саңырауқұлақты

2400

Кимчи

2700

Бюргер

2800

Француз бургері

2800

/шампиньондар, қуырылған пияз, қызыл пияз, соя тұздығы/
/кимчи қырыққабаты, романо салаты, кучуджан тұздығы/
/пастрами, маринадталған қияр, дижон қышасы/
NEW

NEW

/тост тоқашы, 1000 арал тұздығы, қызыл пияздан жасалған
конфитюр, корнишондар, ірімшік/

Барбекю чизбургері

2800

Пастрами қосылған бургер

3400

Мексикалық Hola

3400

/тост тоқашы, 1000 арал тұздығы, қызыл пияздан жасалған
конфитюр, корнишондар, ірімшік/
/классикалық технологиямен дайындалған пастрами,
тәтті қиярлар, ақжелкек қосылған үй қаймағы/
/айсберг салаты, чеддер ірімшігі, гуакамоле, үй майонезі/
тәтті қиярлар, ақжелкек қосылған үй қаймағы/

Әр бургерге қосымша котлет
Вегатариандық бургер

800
2400

/Кілегейлі ірімшік тоқаш, ақ үрмебұршақ және қақталған томаттар,
зәйтүн, асқабақ дәндері, сұлыдан жасалған ұн мен кептірілген
сарымсақ араласқан котлет, қуырылған саңырауқұлақтар, қолдан
жасалған майонез, бал-қыша тұздық/

ЫСТЫҚ СУСЫНДАР
Американо
Капучино
Флэт Уайт

500
600
700

Қара Шай
Көк Шай
Өсімдік сүтпен

Тауық етінен боул

2800

/тауықтың сүбесі, киноа, фета ірімшігі, тәтті бұрыш, черри
қызанағы, ақ үрмебұршақ, жүгері, күнзе, ащы тұздық /

Классикалық

/ащы харисса тұздығы, пиязды конфитюр, қызанақ/

3100

2500

Кілегейлі ірімшік тоқаш, сиыр етінен мәрмәр қос котлеттері, чеддер
ірімшігі, айсберг салаты, қолдан жасалған майонез

/ащы тұздық, халапеньо бұрышы, маринадталған пияз,
қолдан жасалған майонез/

Асшаяндармен боул

/басмати күріші, жолбарыс асшаяндар, жүгері, авокадо, балғын
асжапырақ, піскен қызынақ, маринадталған жұмыртқа, терияки мен
күнжіт майларлының негізінде жасалған тұздық, күнжіт/

БУРГЕРЛЕР мәрмәр сиыр етінен

/маринадталған цукимоне қияры, қызынақ, кетчуп/

1600

/итальяндық қызанақ, насыбайгүл, кілегей/

/бал-қыша тұздығы, соя тұздығында қуырылған саңырауқұлақтар,
қияр кимчи, қолдан жасалған майонез/

Чиккен карри

Қызанақ сорпасы
2000

БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН
Джуниор бургер

1800

Митболдармен көже

1200

/кілегейлі ірімшік тоқаш, мәрмәр сиыр етінен котлет,
чеддер ірімшігі, кетчуп, қолдан жасалған майонез/
/сиыр етінен фрикаделькалар, сорпа, сәбіз, аскөк/
Kids наггетстері
/ұнға оралған тауық еті турамасы/

1000

ТЕК БУРГЕРГЕ ҒАНА ЕМЕС
Қайық тәріздес фри картобы
Картоп тілімдері
Фри картобы
Ірімшік тұздығымен дайындалған фри картобы
Гуакамолемен дайындалған фри картобы
Сарымсақ тұздығы қосылған пияз сақиналары
Коул слоу салаты
/қызыл қырыққабат, ақбас қырыққабаты, сәбіз, ақ тұздық/
Көкөніс қоспасы
/түрлі-түсті орамжапырақ, бағдаршам бұрышы, сәбіз,
сарымсақ, ащы бұрыш, алма сірке суы, дәмдеуіштер/
Ірімшік тұздықпен фри картобы
Тауық етінен наггетстер
/дәмдеуіштерде аунатылған тауықтың төс еті/

500
650
600
1000
1600
600
800
800
1000
1100

ТҰЗДЫҚТАР
Бал-Қыша / Блю Чиз / Харисса / Қолдан Жасалған Майонез
/ Срирача /Heinz Ірімшік Тұздығы / Сарымсақ тұздығы /
Трюфель
250

ДЕСЕРТТЕР
Сұлы жармасынан піспенан

500

Классик Брауни

800

/Грек жаңғағы, мүкжидек, құрақ қант, ваниль/
/балмұздақпен/

САЛҚЫН СУСЫНДАР
650
650
+400

Салқын қызыл шай 0,35

500

/каркаде, лайм шырыны, апельсин шырыны, маракуйа шәрбаты/

Pago апельсин 0,2

800

Қосымша шәрбаттар

150

Run Planet Organic 0,2

600

Цитрус жемістері қосылған шай 0,4

650

Қарақаттан жасалған өсімдік шайы 0,4

650

Tassay суы 0,25/0,5
Coca-Cola, Coca-Cola Zero 0,25/0,5

400/500
500/700

Fanta, Sprite 0,25/0,5

500/700

Шырғанақтан жасалған өсімдік шайы 0,4

650

/карамель / тұзды карамель / орман жаңғағы/
/қара шай, лимон, апельсин, жалбыз /

/шөптер жинағы, қарақаттың табиғи шәрбаты,
қант, лимон/
/шөптер жинағы, шырғанақтың табиғи шәрбаты,
қант, зімбір/

МИЛКШЕЙКТЕР
Кілегейлі 0,4

1500

/пломбир балмұздағы,
кілегейлі балмұздақ, сүт/

Шоколад 0,4

ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ СУСЫНДАР
Red Bull қантпен 0,25
Red Bull қантсыз 0,25

1500

/шоколад балмұздағы,
кілегейлі балмұздақ, сүт/

1000
1000

/алма шырыны/

СЫРА ЖӘНЕ СИДР
Heineken а/с 0,33
Heineken 0,33
Chester’s Сидрі

750
750
1400

ШАРАБЫ
Secret Barrels (Чили) 150 мл

1500

Secret Barrels (Чили) 150ml

1500

/құрғақ ақ шарабы/

/құрғақ қызыл шарабы/

