
People, Passion & Food



"Метрополь" салаты
Нәзік лосось қосылған салат жапырақтары және үйеңкі шәрбатындағы киноа

4 500 ₸

Вьетнамдық кальмар салаты
Зәйтүн майы қосылған лимон тұздығы, тахини күнжіт пастасы, жаңа шие қызанақтары, қияр мен салат,

гриль кальмары

2 900 ₸

Унаги қосылған азиялық салат
Жаңа көкөністер қосылған тәтті және қышқыл тұздықтағы унаги

3 000 ₸

Ащы тұздықта қияр қосылған бұзау етінен тай салаты
Жаңа қияр мен болгар бұрышы, соя-имбирь мен балық тұздығы қосылған және кинза жапырақтарымен

безендірілген, қуырылған бон филе кесектері

2 300 ₸

Тауық пен гүлді қырыққабат қосылған жылы салат
Қуырылған тауық қосылған, қаймақ тұздығындағы гүлді қырыққабат үй майонезінде

2 000 ₸

Тунец қосылған "Нисуаз" классикалық салаты
Салат қоспасы, қытырлақ бұршақ, қуырылған картоп, тунец, Италиялық кептірілген қызанақ, капер, бөдене жұмыртқасы,

зәйтүн, зәйтүн майы

4 900 ₸

Асшаяндар мен авокадо салаты
Сарымсақ пен тимьян қосылған үй табасында қуырылған асшаяндар, жаңа авокадо, бас аспазшының рецепті

бойынша дайындалған қызанақ (пісте ұны, лион шырыны, зәйтүн майы мен песто соусы)

4 600 ₸

Қытырлақ қыртыста баклажан мен бұзау еті қосылған жылы салат
Фритюрада қуырылған баклажан, бұршақ қосылған қуырылған бұзау еті, жаңа черри қызанақтары мен кинза, жасыл пияз, 

(жаңғақ соусы)

2 800 ₸

Аспазшыдан күнжіт-қыша қосылған ыстық жылқы еті салаты
соя-имбирь соусымен демделген, қуырылған жылқы еті. Қыша тұздығындағы сала жапырақтары, салат қоспасы, 

руккола, зімбір тұздығындағы жұмсақ жылқы еті, черри қызанақтары, бөдене жұмыртқасы, қыша соусы

3 000 ₸

Балды тұздық қосылған үйрек төс еті салаты
Бал-көкөніс соусымен безендірілген рукола қосылған гриль тауық еті

2 700 ₸

Грек салаты  (V)
қытырлақ салат, болгар бұрышы, фетакса ірімшігі, зәйтүн,  қияр, қызанақ, лимон, орегано, зәйтүн майы

2 400 ₸

Тофу ірімшігі қосылған қуырылған баклажан салаты (V)
Салат қоспасы, жеңіл қуырылған және маринадталған тофу ірімшігі, черри қызанақтары. Күнжіт пен қыша қосылған

Унаги тұздығымен демделген.

2 500 ₸

 "Цезарь" салаты,  сіздің таңдауыңыз бойынша

    • тауықпен

    • асшаяндармен

2 900 ₸

3 800 ₸
Черри қызанақтары, бөдене жұмыртқасы, айсберг салаты, тауық еті, пармезан ірімшігі, крутон, Цезарь тұздығы.

ж е Фирмалык тіскебасарлар н салаттар

10% қызмет ақысы

(V)-вегетариандық 



CALORIES
DOESN'T
COUNT ON THE WEEKEND



Цитро тұздығы бар бекіре тұқымдас балықтан жасалған севиче
Чили бұрышымен цитрустық тұздықтағы бекіре, базилик майы және жасыл шөп қосылған жаңа піскен черри қызанақтары

4 900 ₸

Қара уылдырық  (сары маймен) 50гр.

Қызыл уылдырық (сары маймен) 50гр.
қарақұмықтан жасалған оладьи

бородино наны

бидай тосттары

"Ролитто де салмон" норвегиялық лосось орамалары
Камамбер ірімшігі бар цуккинидің жұқа қабатына оралған лосось (ақ көгерген ірімшік)

Теңіз өнімдерімен толтырылған табақ
Лососьтен жасалған гравлакс, ысталған жыланбалық, тунецтен сашими, бекіре балығы, каперс, чука салаты

Руккола қосылған сиыр етінен карпаччо
Бальзамдық соуспен дәмделген сиыр етінің жұқа тілімдері. Пармезан ірімшігінің түйіршіктерімен себілген күнге

кептірілген қызанақтар мен трюфель майындағы каперстар

Маринадталған және үй тұздықтарынан жасалған ассортимент (V) 
Авторлық маринадталған саңырауқұлақтар, бөшкеде тұздалған қияр, ашытылған қырыққабат, жасыл қызанақтар, жаңа піскен көк шөп

Ұлттық ет деликатестерінен ассорти "Чаркутери»
Сиыр тілі, бастурма, ысталған қазы, қуырылған сиыр еті, шұжық, қыша, желкек

Біздің майшабақ
Майшабақ филесі, зәйтүн майы қосылған қайнатылған картоп және көк шөп, жаңа піскен пияз

Элиталық ірімшіктер жиынтығы
Камамбер, Горгонзола, Праволоне, Пармеджано, Халуми, кептірілген інжір, бал, тосап, Грисиньи

Туралған жаңа піскен көкіністер (V) "Крудите»
Жаңа піскен көкіністер

25 000 ₸

7 800 ₸

3 900 ₸

12 000 ₸

3 500 ₸

1 850 ₸

6 700 ₸

2 700 ₸

6 500 ₸

2 400 ₸

10% қызмет ақысы

(V)-вегетариандық 

Салкын тіскебасарлар



FOOD OR LOVE,
I DON’T ANSWER BECAUSE I’M EATING

WHEN PEOPLE ASK ME WHAT IS MORE IMPORTANT,



Сэндвич ж не бургерлер

Татаки

    • авокадо және лососьтан

    • сиыр етінен

3 700 ₸

3 200 ₸

Камамбер "Фри" жидек тұздығымен (V) 2 700 ₸
Жидек тұздығы мен  нан үгіндісі  қосылған фритюрада қуырылған камабер ірімшігі жидек тосабы және бальзамик кремі

Брускета: лососьпен
Крем чиз қосылған қытырлақ чиабатта,терияки соусымен және жапон майонезімен дәмделген авокадо қосылған аздап

тұздалған лосось

Брускета: сиыр етімен
Хрустящая чиабатта с крем чизом, ростбиф из телятины на поддушке из карамелизированного лука и жареных грибов

( с тертым мускатным орехом) 

Брускета: саңырауқұлақтар және ірімшікпен (V)
Крем чиз қосылған қытырлақ чиабатта ,  қуырылған саңырауқұлақтар мен пияз және пісірілген пармезан ірімшігі

Брускета: авокадо және қызанақтармен (V)
Песто соусымен толтырылған қытырлақ чиабатта, бальзам кремі бар авакадо қосылған моцарелла ірімшігі

Чили тұздығымен кішкентай чебуректер
Әжейдің рецепті бойынша сиыр еті қосылған чебуректер

Пісірілген сүйек кемігі мен сальса тұздығы (BEEF)

2 800 ₸

2 800 ₸

2 800 ₸

2 800 ₸

1 800 ₸

1 900 ₸

Тауық қосылған кесадилья
Бұқтырылған көкөністерден және ірімшік қосылған тауық еті  салмасы бар тартилос наны 

2 200 ₸

Сиыр еті қосылған кесадилья
Бұқтырылған көкөністерден және ірімшік қосылған бұзау еті  салмасы бар тартилос наны

2 500 ₸

Тауық еті қосылған клаб сендвич (және сиыр еті тілімдері)
Тосттар, латук салаты, қызанақ, ірімшік, тауық еті, жұмыртқа, тауық ветчинасы ,бұзау еті, майонез, песто тұздығы.

2 500 ₸

Бұзау еті қосылған стейк сендвичі
Қытырлақ чиабатта, кілегейлі саңырауқұлақ тұздығы, пармезан ірімшігі, салат жапырағы , маринадталған қияр,

грильді бұзау еті, сальса тұздығы, фри картобы

2 700 ₸

Сиыр етінен бургер 
Өздігінен дайындалған тоқаш, латук салаты, фирмалық тұздық, грильде дайындалған котлет, маринадталған қияр, ірімшік,

фри картобы

2 700 ₸

Тауық етінен бургер 
Өздігінен дайындалған тоқаш,латук  салаты, фирмалық тұздық, шырынды қытырлақ тауықтың төс еті, жаңа піскен қияр

тілімдері, ірімшік, фри картобы

2 250 ₸

10% қызмет ақысы

(V)-вегетариандық 

ыстык тіскебасарлар



НИЧТО ТАК НЕ РАЗДЕЛЯЕТ ЛЮДЕЙ, 

КАК ВКУС,
И НЕ ОБЪЕДИНЯЕТ, 

КАК АППЕТИТ



Грильдегі ет шұжықтарынан жасалған ассортимент
Ашытылған қырыққабат пен картоп қосылған жылқы еті, сиыр еті, тауық еті, жылқы еті шұжықтары

12 000 ₸

Қараңғы сырадағы қозының сирағы мен ашытылған орамжапырақ 4 600 ₸
Ашытылған қырыққабат қосылған сыра тұздығындағы қозының шырынды сирағы

Пісірілген шпинат қосылған бұзау медальондары 4 800 ₸
Бернес тұздығы мен тұздықтың комбинациясындағы грильдегі бұзаудан жасалған нәзік медальон

Ақ саңырауқұлақ тұздығы бар бұзау
Бернес тұздығы мен тұздықтың комбинациясымен грильдегі бұзаудан жасалған нәзік медальон

4 700 ₸

Бұқтырылған сиыр етінің қабырғалары
Бұқтырылған сиыр қабырғалары өз сөліндегі картофель пюресімен және шарап-саңырауқұлақтар тұздығында

4 800 ₸

Грильдегі баклажаны бар қой еті
Шырынды қой еті мен гриль баклажаны

4 300 ₸

Балық запеканкасы
Лосось филесі, бекіре және цуккинидің пісірілгенқабаты, кілегей тұздығы мен базиликтен песто тұздығымен беріледі

Васаби соусы мен йогурты бар гриль лососьі
Жаңа піскен қияр салаты мен грильде дайындалған лосось филесі

5 200 ₸

«Метрополь» қызыл балығы
Жаңа сығылған апельсин шырыны мен маринадталған имбирь қосылған қызыл балықтың пісірілген филесі.

5 700 ₸

5 500 ₸

ФИШ энд ЧИПС
Ащы клярдағы қызыл балық еті, фри картобы және классикалық тар-тар тұздығы

4 500 ₸

«Сувид қызыл балығы"
Грильде цукини мен базиликтен песто тұздығы қосылған кілегей тұздығымен дайындалған қызыл балық еті

5 800 ₸

Лосось және авокадо
Пісірілген лосось филесі, жаңа піскен авокадо, голланд кілегейлі соусы, көк шөптен салат пен черри қызанақтары

5 500 ₸

Қытырлақ гүлді қырыққабат пен кілегей соусы бар лосось стейкі
Қуырылған ақсерке филесі және нан үгіндісімен жабылған түрлі-түсті қырыққабат, ірімшікті-кілегейлі тұздық.

5 500 ₸

Гурьев балығы
Көксерке филесі, пісірілген картоп пен жаңа пияз қосылған жергілікті рецепт бойынша тұқы филесі.

4 200 ₸

Гүлді қырыққабат гратині бар қуырылған көксерке филесі
Брокколи,ірімшік,кілегейлі тұздықта пісірілген гратин қосылған көксерке филесі.

3 800 ₸

10% қызмет ақысы

(V)-вегетариандық 

Ет тагамдары

Балык ж не теніз онімдері тагамдары



THERE IS NO “WE”

IN “FOOD”



Рибай Prime (бағасы 100 гр–ға көрсетілген)
Ашық отта қуырылған қара ангус мәрмәр тұқымды жасбұқаның "қалың шеті" кесіндісі, классикалық демиглас

тұздығымен, мулдон тұзымен бірге беріледі

4 600 ₸

Стриплойн (бағасы 100 гр–ға көрсетілген)
Стриплойн-стейк, жас бұқаның жұқа шетінен премиум стейк, периметрі бойынша май жолағы бар , ашық отта қуырылады,

демиглас тұздығымен және Мулдон тұзымен бірге беріледі.

3 200 ₸

Пиканья (бағасы 100 гр–ға көрсетілген)
Жас бұқаның жамбас буынының жоғарғы бөлігінен кесілген балама стейк рибайға ұқсайды , ашық отта дайындалады,

демиглас тұздығы және мулдон тұзымен бірге беріледі.

2 400 ₸

BBQ Ассортиі
Сиыр еті, жылқы еті, тауық еті, тауық филесі, саңырауқұлақ қосылған картоп, гриль көкөністері)

22 000 ₸

Бұрыш соусы және шпинаттан жасалған тұздық қосылған жылқы еті

(бағасы 100 гр–ға көрсетілген)
Грильдегі жылқы еті

5 000 ₸

4 500 ₸Птитим және порчини саңырауқұлақтары бар үйрек аяғы
Үйректің бұлдыр аяғы, птитиммен бірге кремді тұздықта және порчини саңырауқұлақтарында беріледі.

Гавайлық тауық шницелі
Қытырлақ нанмен қуырылған тауық еті, апельсин сегменттері бар қырыққабат салатымен.

2 250 ₸

2 900 ₸Жаңғақтар мен асқабақ пюресі қосылған тәтті чили соусындағы күркетауық филесі
Азиялық тұздық және  кешью жаңғағымен маринадталған, асқабақ тұқымынан, нәзік асқабақ кілегейлі пюрелі тұздықта

пісірілген күркетауық филесі.

Ашық оттағы бөдене
Жас картоппен сиыр беконына оралған ашық отта дайындалған бөдене.

5 200 ₸

Вок-та қуырылған үйрек еті 
Сіздің таңдауыңыз бойынша гарнирге: күріш немесе Удон кеспесі

Ащы азиялық тұздықтағы үйрек етінің тілімдері, көкөністермен бірге вок табасында қуырылған.

2 700 ₸

10% қызмет ақысы

(V)-вегетариандық 

Грильдегі тагамдар

К с тагамдары



РАЗ МЫ ОСУЖДЕНЫ НА ТО,

ЧТОБ ЕСТЬ, 
БУДЕМ ЕСТЬ ХОРОШО



Арборио күріші,  кілегейлі тұздық , пісірілген асқабақ, риккота ірімшігі, пармезан  ірімшігі

Крем чиз және асқабақ қосылған ризотто (V) 3 250 ₸

Арборио күріші,  кілегейлі тұздық , порчини ақ саңырауқұлағы, шампиньондар, горгонзола, пармезан ірімшігі

Саңырауқұлақтармен ризотто (V) 2 950 ₸

Арборио күріші,көкініспен кілегейлі тұздық, мускат жаңғағы, пармезан ірімшігі

Асшаяндармен ризотто 3 650 ₸

Ньоки пастасы,  кілегейлі- ірімшікті тұздықтағы, пармезан ірімшігі, горгонзола, кілегей, базилик майы.

Кілегейлі- ірімшікті тұздықтағы Ньокки (V) 3 650 ₸

Ригатоне пастасы , бұзау еті, пияз, қызанақ тұздығы ,базилик, каперстар , жаңа піскен қызанақтар.

Бұзау етімен ригатоне 3 950 ₸

Фузилли пастасы, қызыл пияз, сарымсақ, кілегей, горгонзолла ірімшігі, порчини ақ саңырауқұлағы, шампиньондар, көк шөп.

Саңырауқұлақтар мен горгонзола ірімшігі қосылған фузилли (V) 3 250 ₸

Лингвини,асшаяндар,  пияз, қызыл уылдырық, сарымсақ, шөптер, пармезан ірімшігі.

Асшаяндар қосылған лингвини 3 950 ₸

Тауық еті,  жасыл бұршақ, болгар бұрышы, қызыл пияз, куркума, кілегей соусы, пармезан ірімшігі, черри қызанағы, 

казаречче пастасы.

Тауық қосылған казаречче 2 800 ₸

Ақсерке және қызыл балық қосылған патшалық уха сорпасы
Балық сорпасы, қызыл балық филесі, ақсерке, картоп, қызанақтар, пияз , сәбіз. Көк шөп.

2 950 ₸

Теңіз өнімдерімен ащы Том Ям  
Асшаяндар сорпасы, мидии, асшаяндар, кальмар, саңырауқұлақтар, черри қызанақтары,  шалот пиязы, 

кокос сүті, күрішпен беріледі 

4 200 ₸

Сиыр етінен борщ
Сиыр етінің сорпасы, көкіністер, сиыр еті, қаймақ, сарымсақ қосылған қытырлақ бородино наны. 

2 950 ₸

Қой еті мен көкөністері бар жақсы дайындалған сорпа
Қой еті сорпасы, болгар бұрышы, қызыл пияз, жасыл пияз, жас картоп, қой еті

1 950 ₸

Қолдан иленген кеспемен үй жағдайындағы кеспе сорпасы 1 950 ₸
Тауық сорпасы, сәбіз, картоп, тауық еті,уй жағдайындағы кеспе, көк шөп.

Кокос сүтіндегі жасымық сорпасы (V) 1 750 ₸
Көкөніс сорпасы, чили бұрышы, карри пастасы, кокос сүті,  болгар бұрышы, кинза, лайм шырыны, сарымсақ. Қаймақ.

10% қызмет ақысы

(V)-вегетариандық 

Сорпа

Паста ж не ризотто



PARTY WITHOUT

CAKE
IS JUST THE MEETING



Наполеон

Чизкейк

Сүтті қыз

Жеміс ассортименті

Франциялық вафлимен балмұздақ

1 800 ₸

1 800 ₸

1 800 ₸

4 000 ₸

1 800 ₸

Десерттер

10% қызмет ақысы

(V)-вегетариандық 



People, Passion & Food
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