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МЕНЮ
П Е РШ ИЙ І РЛ А Н ДСЬК ИЙ П А Б В У К РА Ї Н І

31.12.

НОВИЙ РІК

14.02.

ДЕНЬ Св. ВАЛЕНТИНА

ГОДИНИ
РОБОТИ

24/7

06.03.

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ПАБУ

10 РА К ІВ + ПИВО
ЗІ ЗНИ Ж КОЮ 20%

Замовте сет з 10 соковитих раків з літровим пивом
на ваш смак і отримаєте знижку 20% на пиво.
Обирайте свій варіант приготування раків в Irish Pub
і будьте впевнені — ви не помилитесь.

6 УСТРИЦЬ + ПРОСЕККО

ЗІ ЗНИ Ж КОЮ -20%

Замовте сет з 6 устриць з келихом просекко і отримаєте
знижку 20% на просекко. Подаруйте собі незабутнє
гастрономічне задоволення разом з Irish Pub.
@mickoneills.irishpub

Одеса, вул. Дерибасівська, 13
Бронювання столів (048) 721 53 33

www.ipub.com.ua
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ОДЕСЬКА КУХНЯ
Одеська кухня — це той цимес, без якого стовідсотковий одесит
НЕ проживе і дня! А письменник оспіває в своєму романі!
А якщо ти не їв форшмака, значить ти не був в Одесі
або НЕ одесит, але ми, такі да, це виправимо)
ОДЕСЬКИЙ СЕТ 430 / 150 ........................... 235
З ГОРІЛКОЮ

Крафтове сало і малосольна тюлька
на підсмажених тостах з чорного хліба
з печеною картоплею, соліннями
власного засолу і трьома шотамі
охолодженої горілки

ФОРШМАК 150 / 30 / 30 .................................... 130

З філе охолодженого оселедця з зеленою
цибулею, хрусткою пшеничною
булочкою і вершковим маслом

МІДІЇ 700 ................................................................... 280
В СИРНОМУ СОУСІ

Мідії в стулках з сирами Дорблю
і Пармезан, свіжим базиліком
і пшеничними булочками

МІДІЇ У ПЕЧІ 700 ............................................. 275

Запечені чорноморські мідії
в стулках з додаванням часнику,
оливкової олії, сиру Пармезан
і пряних трав

Одеська мова
або я маю вам
дещо сказати
Одеса - унікальне місто. Тільки тут
є своя кухня, свій гумор і навіть
власна мова. Явище це таке ж знамените, як пам’ятник Дюку, тільки
передається з вуст в уста вже багато років. Вишукані мовні звороти
завжди супроводжуються неповторною інтонацією та мімікою, яка
виходить натуральною тільки у одеситів.
«Така одеська мова, начинена мовами усього світу, приготована
по-грецьки, з польським соусом.»
— В. Дорошевич.
В одеській мові немає чітких, раз і
назавжди встановлених норм і правил, не існує прийменника «про».
Тут не говорять «про що-небудь», тут кажуть «за що-небудь». Однією
з фонетичних особливостей є заміна
на [і] ударного [и]: ріба, кріса, міші,
підвіпівшій.
Зараз одеська мова сприймається,
як просто побутове наріччя, набір
фраз. Ну і, звичайно ж, основним
правилом є — гумор.

@mickoneills.irishpub

ЛАВАШ СУЛУГУНІ 330 ......................... 160

Засмажений до хрусткої скоринки
грузинський лаваш з сиром Сулугуні,
свіжими томатами, рубаною зеленню
і соусом Майонез

СОЛІННЯ 450 ....................................................... 143

Капуста з домашньою олією
і зеленим луком, мариновані
корнішони і томати Чері

ОСЕЛЕДЕЦЬ 120 / 90 / 30 ................................ 130
МАЛОСОЛЬНИЙ

Охолоджене філе оселедця з кільцями
цібулі, подається з темним хлібом
і вершковим маслом

Одеса, вул. Дерибасівска, 13
Бронювання столів (048) 721 53 33

ПАШТЕТ КУРЯЧИЙ 150 / 80 / 30 ......... 130

З хрусткою пшеничною булочкою
і вершковим маслом

ІКРА ЩУКИ 100 / 30 ......................................... 390

З грінками з білого хліба
і вершковим маслом

ХРУСТІНІ 120 / 40 ................................................ 145
З ТЮЛЬКИ

Обсмажена одеська тюлька у хрусткій
паніровці з соусом Тартар

БИЧКИ 3 шт ............................................................ 295
ЧОРНОМОРСЬКІ

Обсмажені до хрусткої скоринки,
подаються з соусом Тартар
і лимоном

КАМБАЛА за 100 ............................................... 260
ЧОРНОМОРСЬКА

Обсмажена на грилі,
подається з соусом Тартар,
свіжою зеленню і лимоном

РИБНИЙ СЕТ 600 ............................................ 560
ОДЕСЬКИЙ

Бички і камбала обсмажені на грилі,
фірмові хрустини з тюльки.
Подаються з соусом Тартар і лимоном

РАКИ РІЧКОВІ 10 шт ................................... 750

Готуються на вибір гостя:
відварені в пиві, з пряними травами
або смажені в часниково-соєвому соусі

РАКИ РІЧКОВІ XXL 10 шт .................. 1750

Готуються на вибір гостя:
відварені в пиві, з пряними травами
або смажені в часниково-соєвому соусі
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