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ЗАКУСКИ

СТЕЙКИ

ДЕСЕРТИ

БУРГЕРИ*ОСНОВНI СТРАВИ
Зелений салат з ростбіфом 89.00 

200 г

Салат з куркою гриль, фірмовими 
чіпсами з прошуто під соусом Цезарь

89.00 
200 г

Овочевий салат з лагідним мусом  
з козячого сиру

55.00 
200 г

Класичний американський салат 
з авокадо і беконом

89.00 
200 г

Салат-закуска з теплим сиром 
Камамбер, прошуто, грушею 
та лимонно-медовою заправкою

125.00 
200 г

Курячі стріпси з соусом Дор Блю 55.00 
150/30 г

Кальмари фрі з пікантним соусом 
з печеного часнику

89.00 
130/30 г

Кістковий мозок з фісташковою 
пастою

85.00 
300/100/150 г

Хрусткі крила з соусом BBQ 55.00 
200/30 г

79.00 
100/30 г

Судак з кускусом 
та лавандовим соусом

110.00 
100/160/40 г

Ребра Prime Ribs з полентою 125.00 
250/90/30 г

Каре ягня з шоколадним соусом 270.00 
180/100 г

Рібай на кістці * ......................................................
(Сименталь, Україна, Wet Aged)

75.00

Тібоун * .......................................................................
(Сименталь, Україна, Wet Aged)

75.00

Філе міньон* .............................................................
(Українська м’ясна, Україна, Wet Aged)

110.00 

На Ваш вибір, до м’яса ми подаємо 
сезонні овочі або картоплю з фірмовим м’ясним 
соусом (ціна вказана за 100 г сирого м’яса)

Чізкейк з малиновим соусом 35.00 
за 100 г

35.00 
100 г

Чуррос з карамельним соусом
(солодка випічка з заварного тіста)

45.00 
100/40 г

Хліб випікаємо власноруч 

Фірмовий чорний бургер Hello 
з соковитою котлетою з яловичини, 
сиром Чеддер, салатом айсберг, томатами, 
маринованим огірком, цибулею фрі, соусами 
авторським і Айолі

99.00 
300/60/20 г

Класичний бургер 
з соковитою котлетою з яловичини, 
томатами, салатом айсберг, маринованим 
огірком, цибулею кримською, соусом томатним

89.00 
300/60/20 г

Італійський бургер 
з ніжним курячим філе, сиром 
Моцарелла, томатами, прошуто,  
руколою, соусом Айолі

95.00 
310/60/20 г

Бургер Нью-Йорк  
з подвійною котлею з яловичини, 
сиром Чеддер, чіпсами з бекону, 
салатом айсберг, томатами, 
маринованим огірком, цибулею 
кримською, соусами авторським і тартар

145.00 
430/60/20 г

110.00 
280/60/20 г

Рибний бургер 
з котлетою з судака, салатом айсберг, 
томатами, лагідним соусом 
з ікри летючої риби і соусом тартар

99.00 
300/60/20 г

Дитячий бургер 
з ніжним курячим філе, сиром Чеддер, 
салатом айсберг, томатами, 
маринованим огірком, домашнім майонезом

49.00 
170/60/20 г

Вега бургер 
з сиром Адегейським, салатом 
айсберг, томатами, цибулею кримською, 
перцем болгарським, соусом горіховим

65.00 
300/60/20 г

HELLO, BRO! LIKE ME ON FACEBOOK
facebook.com/hello_burger

FOLLOW ME ON INSTAGRAM
INSTAGRAM.COM/BURGER_HELLO

NEW

SpicyСуп Чилі кон карне 75.00 
300 г

Курячий бульйон з домашньою 
локшиною і мітболами

45.00 
300 г

Крем-суп з білих овочів 35.00 
200 г

SpicyМексиканський чорний бургер 
з соковитою котлетою з яловичини, 
сиром Чеддер, салатом айсберг, 
соусами Гуакамоле і Сальсою

WI-FI: hellohello
HELLOBURGER.COM.UA
CHEF - шеф кухар рекомендує
Spicy - гостра страва

ВИЗРІВАННЯ М'ЯСА: 
Під час визрівання ферменти в м'ясі активують 
хімічні процеси, які руйнують м’язові волокна та 
роблять м'ясо ніжнішим, повністю розкриваючи 
його смак.

Dry Aged (сухе визрівання)
Відбувається в добре провітрюваному місці при 
температурі 2-4 градуси та вологості 60-75%. В 
результаті волога випаровується з м’яса та 
волокна стають більш м’якими. Це забезпечує 
м’якість та насичений смак. Сухе визрівання 
придає стейку «глибокий первісний» смак.

Wet Aged (вологе визрівання)
Відбувається з використанням вакуумної 
упаковки при температурі близько 1 градуса. 
В результаті м'ясо втрачає менше вологи, що 
забезпечує високу якість готового стейка. 
Вологе визрівання надає стейку «м’ясний» смак.

СТУПІНЬ ПРОЖАРКИ М’ЯСА:

MEDIUM RARE 
(середнє-сирий)

MEDIUM 
(середній)

WELL DONE
(готовий)

Сир Камамбер фрі з пікантним соусом 
з печеного часнику

*Всі ціни вказані в гривнях

Морозиво лаймово-базилікове 
(власного виробництва)

Салат азіатський з яловичиною 89.00 
220 г

NEW

NEW

Куряче філе на пюре з селери 99.00 
145/80 г

Подаємо з картоплею фрі і фреш
салатом та безкоштовний безліміт 
Pepsi при замовленні кожного бургера 

*

Шарлотка з ванільним соусом 45.00 
150/30 г

NEW

NEW

NEW

CHEF

* М’ясо 21 день визрівання

CHEF
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