BURGERZ
ЧізБургер D&B

з котлетою із яловичини, чедером,
соусами BBQ та демігляс

49₴

classic бургер у вершковій булочці бріош
голий бургер без булки у листі салату

DOGZ

............................

Дуже круті. Ти колись пробував доги у вершковому бріоші
зі 100% натуральними сосисками і делікатесними соусами?

ХОТ-ДОГ

39₴

ДАБЛ-ДОГ

49₴

ВЮРСТ-ДОГ

49₴

ХОТ-ДОГ BEYOND

89₴

з молочною сосискою у вершковому бріоші
з двома сосисками у вершковому бріоші
з нюрнбергською сосискою у вершковому бріоші

у вершковому бріоші з сосискою
із рослинного м'яса Beyond Sausage, що виглядає,
готується і смакує як сосиска із натуральної свинини

Дабл ЧізБургер D&B
з двома яловичими котлетами,
чедером, соусами BBQ та демігляс

69₴

classic бургер у вершковій булочці бріош
голий бургер без булки у листі салату
............................

BEYOND Бургер

Перший у світі бургер з рослинного м'яса,
яке за ароматом, текстурою та смаком не
відрізняється від звичайної яловичини.

ШАУРМА

Твій ідеальний безпечний стрітфуд. Готуємо у висівковому лаваші

89₴

З КОТЛЕТОЮ BEYOND MEAT,
СИРОМ ЧЕДЕР ТА СОУСОМ BBQ

ШАУРМА ВЕГЕТАРІАНСЬКА

39₴

ШАУРМА З М'ЯСОМ

49₴

ДВОМА КОТЛЕТАМИ BEYOND MEAT,
149₴ ЗСИРОМ
ЧЕДЕР ТА СОУСОМ BBQ

ШАУРМА СУПЕР М'ЯСО

59₴

classic бургер у вершковій булочці бріош
голий бургер без булки у листі салату

зі свіжими овочами, кімчі та м'ятою
свіжими овочами, кімчі та м'ятою
зі свіжими овочами, кімчі та м'ятою

............................

FRIES
КАРІВЮРСТ

49₴

ПУТІН картопляні діпи з куркою

49₴

БАТАТ ФРІ з сирним соусом

49₴

КАРТОПЛЯНІ ДІПИ

39₴

нюрнбергська сосиска з картопляними
діпами, соусами, карі та зірою
під різними соусами та зеленню

НАГЕТСИ

з сирним соусом

39₴

з соусом барбекю

DRINKS
СИДР ЯБЛУЧНИЙ

29₴

СИДР РОЗЕ

29₴

ЯБЛУЧНА НАЛИВКА

29₴

ПУНШ Зігріває!

39₴

Скільки можна про той глітвейн?
Спробуй гарячий яблучний пунш на
основі сидру та прянощів.

39₴
ПИТИ ПЛЯШКАМИ

* коли однієї пляшки мало, бери цілу авоську - касир знає

99₴
79/215₴

КАЛЬВАДОС 0,2

89₴

............................

Chicken Бургер

зі рваною куркою, чедером та соусом
манго-чилі у вершковому бріоші

49₴

Salmon Бургер

ЗІ СТЕЙКОМ ІЗ ЛОСОСЯ та соусами
тартар і крем-чилі, у вершковому бріоші

69₴

............................

Tuna Бургер

ПИВО D&B

НАЛИВКА 0,2/0,5

зі стейком із яловичої вирізки
у вершковому бріоші

............................

ПИТИ КЕЛИХАМИ

СИДР ЯБЛУЧНИЙ 0,7

Steak Бургер

ЗІ СТЕЙКОМ ІЗ ТУНЦЯ та соусами
тартар і крем-чилі, у вершковому бріоші

69₴

* А як же картопелька? додай картопляні діпи з сирним соусом + 39₴
* Хочу більше сиру! +9₴ *додай креветок гриль - буде ммммм! +19₴
А може батат? +49₴

79₴
N/A

BONAQUA газована або негазована

29₴

COCA COLA

29₴

ЛИМОНАД

29₴

СОКИ RICH

39₴

АВОСЬ НА ПОДАРУНОК
КЛАСИЧНА АВОСЬКА

199₴

АВОСЬКА MAX

299₴

пляшка сидру, наливка 0,2л

пляшка сидру, наливка 0,2 і 0,5л

BURGERZ
D&B Cheeseburger
with Beef Cutlet, cheddar, BBQ
and demi-glace sauces

49₴

classic burger in brioche bun
bunless burger in lettuce

DOGZ

............................

Totally awsome. Ever tried 100% natural hot dogs
in creamy brioche with delicacy sauces?

HOT DOG

39₴

DOUBLE DOG

49₴

WURST DOG

49₴

HOT DOG BEYOND

89₴

with milky sausage in creamy brioche
in creamy brioche

with Nuremberg sausage in creamy brioche
in creamy brioche with Beyond Sausage.
The World's first plant-based sausage that looks,
sizzles and satisfies like pork.

VEGETATIAN SHAWARMA

39₴

MEAT SHAWARMA,

49₴

SUPER MEAT SHAWARMA

59₴

with fresh vegetables, kimchi and mint

CURRYWURST

49₴

POUTINE French fries with chicken,

49₴

SWEET POTATOES with cheese sauce

49₴

FRENCH FRIES with cheese sauce

39₴

NUGGETS with BBQ sauce

39₴

various sauces and greens

DRINKS
APPLE CIDER

29₴

CIDER ROSE

29₴

APPLE TINCTURE

29₴

PUNCH

39₴

D&B BEER
BOTTLED DRINKS

* If one bottle isn't enough - grab a whole string bag - the cashier knows the deal

APPLE CIDER 0,7

99₴

TINCTURE 0,2/0,5

79/215₴
79₴
N/A

89₴

WITH BEYOND MEAT CUTLET,
CHEDDAR CHEESE AND BBQ SAUCE

TWO BEYOND MEAT CUTLETS,
149₴ WITH
CHEDDAR CHEESE AND BBQ SAUCE

classic burger in brioche bun
bunless burger in lettuce

Steak Burger
with beef tenderloin steak
in creamy brioche

89₴

............................

Chicken Burger

with pulled chicken, cheddar and
mango chili sauce in creamy brioche

49₴

Salmon Burger

salmon steak, tartar and cream
chili sauces in creamy brioche

69₴

............................

Tuna Burger
39₴

CALVADOS 0,2

............................

............................

BY GLASS

Enough mulled wine talks!
Try hot apple punch with cider and spices.
It really warms you up!

classic burger in brioche bun
bunless burger in lettuce

............................

FRIES
Nuremberg sausage with french fries,
sauces, curry and cumin

69₴

Beyond meat is the world's first plantbased meat that looks, cooks, and
satisfies like beef.

SHAWARMA

with fresh vegetables, kimchi and mint

with Beef Cutlet, cheddar, BBQ
and demi-glace sauces

BEYOND Burger

Your perfect safe streetfood, served in bran lavash

with fresh vegetables, kimchi and mint

Double Cheeseburger

BONAQUA still or sparkling

29₴

COCA COLA

29₴

LEMONADE

29₴

RICH JUIES

39₴

tuna steak, tartar and cream chili
sauces in creamy brioche

69₴

* How 'bout some potetoes? add french fried with cheese sauce + 39₴
* Want more cheese! +9₴ *add some grilled shrimp - yummmm! +19₴
Sweet potatoes maybe? +49₴

STRING BAG GIFT
A CLASSICAL STRING BAG

199₴

MAX STRING BAG

299₴

a bottle of cider, tincture 0,2l

a bottle of cider, tincture 0,2 and 0,5l

