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ДӘМДІ ӨМІР СҮРІҢІЗ!

ЖИВИТЕ ВКУСНО!

АШЫҚ ОТ АСҮЙІ        КУХНЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯАШЫҚ ОТ АСҮЙІ        КУХНЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯАШЫҚ ОТ АСҮЙІ        КУХНЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ



ПЕШТЕН ЖАСАЛҒАН ТАҒАМДАРПЕШТЕН ЖАСАЛҒАН ТАҒАМДАРПЕШТЕН ЖАСАЛҒАН ТАҒАМДАР

БЛЮДА НА ПЕЧИБЛЮДА НА ПЕЧИБЛЮДА НА ПЕЧИ

Құрметті қонақтар!Құрметті қонақтар!
Сіздерге ашық отта, ИЗГАРА ПЕШТЕ дайындалған Сіздерге ашық отта, ИЗГАРА ПЕШТЕ дайындалған 

еттен дәм татуды ұсынамыз! еттен дәм татуды ұсынамыз! 
Сіз үшін біздің бренд-шеф ең балғын өнімдерді, ғажайып Сіз үшін біздің бренд-шеф ең балғын өнімдерді, ғажайып 

дәмдеуіштерді пайдалана отырып бірегей рецептілер дәмдеуіштерді пайдалана отырып бірегей рецептілер 
бойынша шедевр жасайды және осының барлығын ашық бойынша шедевр жасайды және осының барлығын ашық 

оттағы керемет гриль пеш толықтырады. оттағы керемет гриль пеш толықтырады. 
ИЗГАРА – рахаттану сезімін тудыратын дыбыстардың, ИЗГАРА – рахаттану сезімін тудыратын дыбыстардың, 

хош иістер мен дәмдердің қоспасы. хош иістер мен дәмдердің қоспасы. 

Құрметті қонақтар!
Сіздерге ашық отта, ИЗГАРА ПЕШТЕ дайындалған 

еттен дәм татуды ұсынамыз! 
Сіз үшін біздің бренд-шеф ең балғын өнімдерді, ғажайып 

дәмдеуіштерді пайдалана отырып бірегей рецептілер 
бойынша шедевр жасайды және осының барлығын ашық 

оттағы керемет гриль пеш толықтырады. 
ИЗГАРА – рахаттану сезімін тудыратын дыбыстардың, 

хош иістер мен дәмдердің қоспасы. 

Уважаемые гости!Уважаемые гости!
Предлагаем Вам отведать мясо Предлагаем Вам отведать мясо 

приготовленное на ИЗГАРА ПЕЧИ, приготовленное на ИЗГАРА ПЕЧИ, 
на открытом огне!на открытом огне!

Для Вас наш бренд-шеф создаст Для Вас наш бренд-шеф создаст 
шедевры по уникальным рецеп-шедевры по уникальным рецеп-
там, используя свежайшие про-там, используя свежайшие про-

дукты, волшебные специи и дукты, волшебные специи и 
дополнит все это - чудо печь-дополнит все это - чудо печь-

гриль открытого огня. гриль открытого огня. 
ИЗГАРА - это смесь звуков, ИЗГАРА - это смесь звуков, 

ароматов и вкусов, рождающих ароматов и вкусов, рождающих 
ощущение неги. ощущение неги. 

Уважаемые гости!
Предлагаем Вам отведать мясо 

приготовленное на ИЗГАРА ПЕЧИ, 
на открытом огне!

Для Вас наш бренд-шеф создаст 
шедевры по уникальным рецеп-
там, используя свежайшие про-

дукты, волшебные специи и 
дополнит все это - чудо печь-

гриль открытого огня. 
ИЗГАРА - это смесь звуков, 

ароматов и вкусов, рождающих 
ощущение неги. 

ДОСТАВКА, НА ВЫНОС
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АССОРТИ
ИЗ ДОМАШНИХ

КОЛБАСОК

колбаски курица, индейка, говядина,
баранина

3990450+-

ТАМАГАВК
ИЗ ГОВЯДИНЫ

11490700+-
мужественный, яркий с насыщенным
вкусом и сочностью, подается с ово-
щами гриль и чесночным соусом

АНТРИКОТ
ИЗ КОНИНЫ

4590450+-
стейк с восточным колоритом, спортивный
и горячий подается с овощами гриль и гриб-
ным соусом

из баранины
T-BONE СТЕЙК

нежный и сочный стейк из баранины, 
подается с овощами гриль

4290300+-



3890300+-

СТЕЙК ИЗ СЕМГИ

нәзік маринадталған ақсерке еті грильде  
қуырылады, пиязбен және қызанақ тұзды-
ғымен қуырылған черри картобымен бері-
леді      

нежная маринованная семга обжарен-
ная на гриле, подается с обжаренным 
картофелем черри с луком и гранато-
вым соусом

жұмсақ әрі қанықан дәм дуэті, стейкке сүйегі 
ерекше хош иіс береді, үстіне ірімшік себілген 
пісірілген шампиньондармен және Demi Glase 
тұздығымен беріледі 

T-BONE СТЕЙК

дуэт мягкого и насыщенного, особый аромат 
стейку придает косточка, подается с соусом 
Demi Glase и овощами гриль

5990550+-

ДАЛЛАС СТЕЙК 

классикалық американдық сүйекті стейк, 
кесек ет жұмсақтығы мен рибай дәмінің 
«қақ ортасы», гриль көкөністерімен

4290450+-
классический американский стейк на 
косточке, «золотая середина» между 
мягкостью вырезки и вкусом рибая, 
подается с овощами гриль

ПЕППЕР СТЕЙК

стейк из говядины, ароматный, сочный, его мяг-
кий вкус не спутаешь ни с чем, а Pepper соус 
придаст мясу неповторимый аромат, подается с 
овощами гриль

стейк хош иісті, шырынды, оның жұмсақ дәмін 
ештеңемен алмастыру мүмкін емес, ал Pepper 
тұздығы етке қайталанбас дәмбереді, көкөніс-
термен беріледі

4590350+-



КЕФТЕ-ИЗГАРА

2690300+-

1990250+-

КУРИНАЯ 
ГРУДКА

2190250+-
нежная куриная грудка, подается 
с картофельным пюре и сырным 
соусом

ескі рецепт бойынша маринадталған, изгара 
пешінде дайындалған шырынды, нәзік котлет, 
оның дәмін тату бір рахат, ащы чили бұрышы-
мен және микс-рис беріледі

сочные, нежные котлетки, маринованные по 
старинному рецепту, приготовленные на из-
гара печи, отведать полное удовольствие, 
подается с острым перчиком чили и гарниром 
микс-рис

АТУМ-КЕФТЕ

Кашар ірімшігінің ерекше нәзік дәмі бар 
өте шырынды котлет, балғын көкөністер-
ден дайындалған микспен беріледі

очень сочная котлета с нежным, нео-
быкновенным вкусом сыра кашар по-
дается с овощами гриль

3290230+-

СТЕЙК 
ИЗ ОСЕТРИНЫ

царская нежнейшая осетрина жаренная на 
открытом огне, подается с овощами-гриль 
и лимонным соусом

ашық отта қуырылған патшалық аса   нәзік 
бекіре еті, микс көкөністермен және лимон 
шырынымен беріледі 



ЖИВИТЕ ВКУСНО!

АШЫҚ ОТ АСҮЙІ        КУХНЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯАШЫҚ ОТ АСҮЙІ        КУХНЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯАШЫҚ ОТ АСҮЙІ        КУХНЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ

Телефоны: +7 701 730 3939, 
+7  707  600 7177, +7 776 730 3939 
ЗАКАЗ СТОЛИКОВ: +7 702 432 9937
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Құрметті қонақтар!Құрметті қонақтар!
Сіздерге біздің стейктеріміздің ет дәмінен ләззат алуды ұсынамыз.Сіздерге біздің стейктеріміздің ет дәмінен ләззат алуды ұсынамыз.

СТЕЙК – бұл грильде дайындалған тұтас ет бөлігінен жасалатын тағам. СТЕЙК – бұл грильде дайындалған тұтас ет бөлігінен жасалатын тағам. 
Шырынды, хош иісті стейк дәмінің қарапайымдылығымен бірегей. Шырынды, хош иісті стейк дәмінің қарапайымдылығымен бірегей. 

СТЕЙК – бұл ер-азаматтар үшін нөмірі бірінші тағам.СТЕЙК – бұл ер-азаматтар үшін нөмірі бірінші тағам.
Стейк әртүрлі тұздықтармен және сан алуан гарнирлермен беріледі, мұнда Стейк әртүрлі тұздықтармен және сан алуан гарнирлермен беріледі, мұнда 

дәмдер өзгеше болады. Еттің дәмі, нағыз стейктің дәмі тұрақты және өзгеріссіз дәмдер өзгеше болады. Еттің дәмі, нағыз стейктің дәмі тұрақты және өзгеріссіз 
қалады.  Гастрономияның заманауи жетістіктері қандай болса да, уақыттан және қалады.  Гастрономияның заманауи жетістіктері қандай болса да, уақыттан және 
сәннен тыс бір ғана зат бар – бұл ашық отта сенің стейкің қуырылғанына қарап, сәннен тыс бір ғана зат бар – бұл ашық отта сенің стейкің қуырылғанына қарап, 

алдағы кешкі астың ғажап дәмін сезіну. алдағы кешкі астың ғажап дәмін сезіну. 
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Уважаемые гости!Уважаемые гости!
Предлагаем Вам насладиться мясным вкусом наших стейков.Предлагаем Вам насладиться мясным вкусом наших стейков.

СТЕЙК - это блюдо из цельного куска мяса приготовленного на СТЕЙК - это блюдо из цельного куска мяса приготовленного на 
гриле. Сочный, ароматный стейк оригинален своей победитель-гриле. Сочный, ароматный стейк оригинален своей победитель-

ной простотой вкуса.ной простотой вкуса.
СТЕЙК - это блюдо, номер один для сильной половины челове-СТЕЙК - это блюдо, номер один для сильной половины челове-
чества. Подается стейк под разнообразными соусами и с самы-чества. Подается стейк под разнообразными соусами и с самы-

ми разными гарнирами, здесь вкусы разнятся. Постоянным ми разными гарнирами, здесь вкусы разнятся. Постоянным 
и неизменным остается вкус мяса, вкус настоящего стейка.и неизменным остается вкус мяса, вкус настоящего стейка.
Какими бы ни были современные достижения гастрономии, Какими бы ни были современные достижения гастрономии, 
есть только одна вещь вне времени и вне моды - смотреть,есть только одна вещь вне времени и вне моды - смотреть,
как на открытом огне жарят твой стейк и ощущать умопом-как на открытом огне жарят твой стейк и ощущать умопом-

рачительный аромат предстоящего ужина.рачительный аромат предстоящего ужина.

Уважаемые гости!
Предлагаем Вам насладиться мясным вкусом наших стейков.

СТЕЙК - это блюдо из цельного куска мяса приготовленного на 
гриле. Сочный, ароматный стейк оригинален своей победитель-

ной простотой вкуса.
СТЕЙК - это блюдо, номер один для сильной половины челове-
чества. Подается стейк под разнообразными соусами и с самы-

ми разными гарнирами, здесь вкусы разнятся. Постоянным 
и неизменным остается вкус мяса, вкус настоящего стейка.
Какими бы ни были современные достижения гастрономии, 
есть только одна вещь вне времени и вне моды - смотреть,
как на открытом огне жарят твой стейк и ощущать умопом-

рачительный аромат предстоящего ужина.

ВКУСНО, СЫТНО, ЭКЗОТИЧНО, 
ДЕЛИКАТЕСНО - для самых 

взыскательных!
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