СТЕЙКИ
STEAK

Баранячі
Irish pistol
костолети
lamb with rib,
по Ірландськи BBQ sauce and
баранячі
костолети, соус
BBQ , ірландське
зелене пюре

ТАРЕЛІ
НА КОМПАНІЮ
COMPANY PLATE

Irish table

Irish table

курячі нагетси, ковбаски
BBQ, медові реберця
свинні, крильця курячі,
морква корейська,
мікс салат з овочами,
картопля фрі, грінки з
маслом, гірчиця, соус
BBQ, соус часниковий

crispy chicken, irish
sausages BBQ, honey ribs,
chiken wings, Korean carrot, mix leaf salad, potato
fries, croutons with butter
and three sauces

Велика
пивна тареля

Big
beer plate

курячі нагетси, курячі
крила, картопляні чіпси,
хлібні сухарики, соус
сметанковий і соус BBQ

chicken wings (which will
give ...), chicken sticks
in sauces with crunchy
crust, bread stick dipped
in dark beer, potato chips
with rough salt

Тареля ковбасок
Kork Man

A plate of sausages
Kork Man

ковбаски BBQ, салатний
мікс з овочами,
картопляні дольки, соус
BBQ, соус часниковий

BBQ sausages, mix salad
with vegetables, potato
slices, BBQ sauce, garlic
sauce

Хрустка
ірландська
пивна дошка

Crispy Irish
beer board

potato slices, bread in
картопляні чіпси, хлібні crumbs, pita chips, cream
палички, чіпси з лаваша, sauce
соус сметанковий

699.00

1,5 kg

242.00
550 g

green mush potato

Біфштекс
з Ольстера

Beefsteak
from Ulster

яловича вирізка,
соус BBQ, масло
зелене

beef stake with BBQ
sauce and green
butter

Курячий
стейк Корк

Chicken
steak KORK

куряче філе,
бекон, моцарелла,
помідор, BBQ соус

chicken fillet with
bacon, cheese,
home-made tomato
and BBQ sauce

Ребра Корк

KORK ribs

свинні ребра,
соус BBQ

pork ribs with BBQ
sauce

Рібай Корк

KORK Ribay

Яловичий стейк,
соус BBQ, зелене
масло

beef stake with BBQ
sauce and green
butter

Справжній
Dirty steak
брудний стейк (Eisenhower)
299.00
400 g

111.00
350 g

99.00

per 100 g

яловича вирізка
смажена в вугіллі,
подається з хлібом
та маслом

simply from coal
only for gourmets
+special bred with
Irish salted butter

Філе міньйон
принцеси
Діани

Filet mingnon
princess Diana

Філе міньйон
свинний

Pork filet
mingnon

свинна вирізка,
соус BBQ

pork stake
with BBQ sauce

141.00

per 100 g

77.00

per 100 g

99.00

per 100 g

88.00

per 100 g

141.00

per 100 g

141.00

per 100 g

beef stake with BBQ
sauce and green
яловича вирізка
подається з соусом butter
BBQ та зеленим
маслом

88.00

per 100 g

