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2400

Өрік-мейіз

Dried apricots-raisins

Орик-мейиз

2700
2000
2000

Наурыз шоколад бәліші

Жұлдыз шоколад торты

8500

Zhuldiz chocolate cake

Жулдыз шоколадный торт

2500
2500

Балжан бал торты

Медовый торт Балжан

8500

2000
2000
2700

8500

2000
6000
2700
Farhi шоколады, 2 дана

Chocolate Farhi, 2 pieces

Шоколад Farhi, 2 шт

600
1100
1100

900

1600

1200
Микс - салат ақсеркемен

Mix - salad with salmon

Микс - салат с семгой
c семгой

ақсеркемен
асшаяндармен

with shrimps

с креветками

- микс салат,
грецкий орех, яблоки,
изюм, куриное филе

- салат
қоспасы, грек жанғағы,
алма, мейіз, тауық еті

3500

Картоп езбесі
және шпинат

Mashed potatoe
with spinachs

3800
3200
4300

2300

2500

Картофельное пюре
cо шпинатом

1300
1200

Овощи на гриле

2000

Балғын шпинат
кілегеймен және пармезан

Fresh spinach
with cream and parmesan

Свежий шпинат
со сливками и пармезаном

3600

Тұздық қалауыңызша

Sauce at choice

Соус на выбор

500

3200
Салат по - пекински - говядина, 2500

2300
Әсем салаты самырсын
жанғақтарымен

Asem salad with cedar nuts

Табуле салатыNEW

Tabule salad NEW

Салат Асем с кедровыми
орехами
Табуле салат NEW

1800
2200

2500
Субүйректер картоппен

Dumplings potatoes

2200

, oat
, маргарита

2900

Алатау тұшпарасы

Жаңа піскен шпинат және
тауық төсінен салат

Fresh spinach salad
with chicken Filet

Салат из свежего шпината
и куриного филе

2400

Микс салат ақсеркемен
және кілегейлі ірімшікпен

Mix salad with salmon
And cream cheese

Микс салат с семгой
и сливочным сыром

2700

Асқабақ салаты қызылша,
асқабақ және ешкі
ірімшігімен

Askabak salad with beet,
pumpkin and goat cheese

Асқабақ салат из свеклы
и тыквы с козьим сыром

3200

Тунец татаки микс салаты

Tuna tataki mix salad

Микс салат с тунцом татаки

3200

Шпинат салаты
трюфель тұздығында

Fresh spinach salad
in truffle sauce

Салат из свежего шпината
в трюфельном соусе

2800

Жылы салат баялдымен,
қызанақпен және киноа

Warm salad with eggplant,
tomatoes and quinoa

Теплый салат с баклажанами,
томатами и киноа

2900

Пекин үйрегінен
жасалған салат

Peking duck salad

Салат с Пекинской уткой

3800

, margaret

Вареники с картофелем
, овсяная
Маргарита

2200
2000
2800
2600

Tushpara Alatau

Тушпара Алатау

Bayrsak

Баурсак

900

Үй нан жиынтүрі

Assortment of bread

Ассорти домашнего хлеба

900

Шота аға таба наны

Shota aga taba nan

Шота аға таба нан

Тандыр - нан
күнжітпен / пиязбен

Tandir - nan with sesam
or onion

Тандыр - нан с кунжутом
или луком

900

Giovanny tabanany

Giovanny tabanany

Giovanny tabanany

900

сиыр еті

beef meat ravioli
with broth

c говядиной

1800

160000

5500

Kazakhstan
meat delicacies
Бесбармақ
Фархи беспармағы
күрішпен

6000

6000
6000

with rice horse meat

3500

Kuyrdak fryed horse meat
with potato

20 gr

20 гр

Қызыл балық

20 гр

20 gr

20 гр

25000

20 гр

4800

Овощи свежие
Kuyrdak fried lamb
with potato

3200

Pilaf lamb meat with rice

3200

2400

Assortment of pickles

Мәнті қой етімен

Manti - steamed lamb
dumplings

Манты с бараниной

2700

Асқабақ мәнті

Manti with pumpkin

Манты с тыквой

2700

Lagman - Homemade pasta
Лагман
with lamb, vegetables and spices

2900

Капрезе - моцарелла
және қызанақтар
песто тұздығымен

Caprese - tomato & mozzarella
with pesto sauce

Ірімшіктер жиынтүрі

2600

Капрезе - моцарелла
и томаты с соусом песто

3900

Сырное ассорти

5200

Майшабақ картоппен

Maishabak - herring
with potatoes

Майшабак - сельдь
с картофелем

2300

Брынза өткір бұрышпен

Cheese with spicy pepper

Брынза с пикантным перцем

2200

Чебурек сиыр етімен

Cheburek with beef
meat in puff pastry

Чебурек с говядиной

1800

Тандыр самса

Samsa baked
in the oven tandyr

Cамса тандырная

1800

Пеште дайындалған
самса қой етімен

Samsa cooked in the
oven with lamb meat

Самса духовая с бараниной

1800

Жолбарыс асшаяндары

Tiger prawns

Тигровые креветки

4900

3500
5000
T-bone стейкі
жылқы етінен

T-bone steak
from horse meat

Tибон стейк из конины

7800

Бұзау етінен сейк

Beef steak

Стейк из телятины

7300

Бүрме қой еті

Burme stew lamb in cream sauce

Бурме баранина в сливочном соусе

3500

Fish soup

Уха

2500

13000
2600

12600
7000

2600

Алатау тұшпарасы
сиыр етімен

Тushpara Alatau
beef meat

Тушпара Алатау
говядина

2600

Грильде дайындалған
ақсерке

Grilled salmon

Семга на гриле

6000

Trout Khan

Форель Ханская

4900

2300

2200
2200
Қызанақ сорпа
теңіз өнімдерімен

Tomato soup
with seafood

Томатный суп
с морепродуктами

Қозықұйрықтардан
езбе-сорпа

Mushroom cream soup

Суп-пюре из шампиньонов

Көкөніс Қышқыл NEW
Сорпасы кинзамен

Kishkil sorpa with cilantro vegetable sour soup

NEW

2900

4300

2400

Табактағы балапан

Caspe Bolognaise

Кілегейлі тұздықтағы
саңырауқұлақтар
қосылған кеспе
Кеспе ақсеркемен
және уылдырықтармен

Penne with salmon
and caviar

Char-grilled chicken

Цыпленок табака

6100

NEW
2000
Кышкыл Сорпа овощной кислый суп с кинзой

Қой

Болоньеза кеспесі

4200

тауық еті

Кеспе Болоньеза

3200

Кеспе с семгой и икрой

3500

Кабырга кебеб из баранины

4900
4900

Lamb kebab

3200

Кеспе с грибами
в сливочном соусе

Matton ribs kebab

5200
4600
Қима кәуабы
қой етінен

Minced lamb kebab

Люля кебеб из баранины

3200
2800

