
Жаңа тағамдар

АС МӘЗІРІ
Новинки



Сёмга және қызылша салаты |

Салат из сёмги и свеклой |

(қызылша, сёмга, фетакс ірімшігі,руккола, жаңғақ, зәйтүн майы)

(руккола, свекла, семга, фетакса, грецкий орех, оливковое масло)

1890тг

«Қыстық»  салаты |

Салат «Зимний» |    

(сиыр еті, жумыртқа, қияр, тұздалған
қияр, жүгері, майонез, қаймақ)

(говядина, яйцо, маринов.огурцы,

свежие огурцы, кукуруза, майонез, сметана)

1490тг

Руккола қосылған асшаяндар |

Руккола с креветками |

(руккола, асшаян, черри, қияр,
авакадо, зәйтүн майы)

(руккола, креветки, черри, огурцы,

авакадо, олив.масло)

2990тг

Шпинат қосылған вешенки |
(шпинат, тауық еті, қамырда қуырылған
вешенки, черри, қияр, цезарь тұздығы)

Гүлді қырыққабат салаты |

Салат из цветной капусты |           

(гүлді қырыққабат, брокколи,
қызанақ, ірімшік, тар-тар тұздығы)

(цветная капуста, брокколи, помидоры,

брынза, соус тар-тар)

1390тг

1690тг
Вешенки со шпинатом |   

(шпинат, курица, вешенки в кляре,
черри, огурцы, соус цезарь)



Қой етінің қабырғасы |
Каре ягненка |     2790тг

Бұзау етінен жасалған медальоны |

Медальоны из телятины |

(бұзау еті, руккола, картоп чипстері,
саңырауқұлақ, демигляс тұздығы)

(телятина, руккола, картофельные

чипсы, шампиньоны, соус демигляс)

4190тг

Семга қосылған спагетти |
Спагетти с семгой | 3690тг

Креветки қосылған Пенне |

Пенне с креветками | 
(макароны пенне, креветки,

сельдерей, светофор, черри, кабачки, соус мутти)

2990тг

Етті дуэт құмырасы |

Мясной дуэт в горшочке | 

(сиыр еті, тауық еті, пияз, қызанақ,
картоп, Пармезан ірімшігі)

(говядина, куриное филе, лук,

помидоры, картофель, сыр Пармезан)

2190тг

(макарон, асшаян, балдыркөк, бұрыш, черри, мутти тұздығы)

(макароны пенне, креветки, сельдерей, светофор, черри, кабачки, соус мутти)

2590тг

Демиглас тұздығы қосылған фрикадельки |

Фрикадельки с соусом демиглас |      

(макарон, асшаян, балдыркөк, бұрыш, черри, мутти тұздығы)



Бобин янру |

Бобин янру |

(ұсақталып кесілген сиыр еті,
бұрыш, буға піскен қамыр)

(мелко рубленое мясо, перец,

тесто на пару)
2890тг

Хуншау ванзы |

Хуншау ванзы |

(фрикаделькалар, жартылай ашты бұрыш,
қара саңырауқұлақ)

(фрикадельки, полугорький перец,

древесные грибы)
2590тг

Тауық етінен казан кебаб |
Казан-кебаб куриный |

2890тг

Көкөніс қосылған көксерке балығы |
Судак с овощами |        

2290тг



Қуырылған форель |
 Форель жареная |

2390тг

Ананас қосылған тауық еті |
    Курица с ананасом | 

2190тг

Цомифан |

Цомифан |1290тг

(күріш, жұмыртқа, қызыл бұрыш, бұршақ)

(рис, яйцо, перец, горох)

Көкөніс қосылған спаржа |
  Спаржа с овощами |

1490тг

Сарымсақ тұздығына қосылған қияр |
  Огурцы в чесночном соусе |

1290тг

Ассорти брусскеталары |

Брусскеты ассорти |       
2890тг

(сёмгамен, авакадамен, көкөністермен) 

( с семгой, с авокадо, с овощами)



Чебуректер |
1490тг(тауық етімен, ірімшікпен,

көкөніс қосылған күрішпен)

Чебуреки Ассорти |
( с курицей, с брынзой, рис с овощами)

Гешнан |

1990тг
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