
FOOD MENU



ПІЦА ПЕПЕРОНІ

ПІЦА КАПРІЧОЗА

ПІЦА СУПЕР М’ЯСО

ПІЦА МАЯМІ

225

260

295

297

145

180

185

190

105

110

120

1000 г.

1000 г.

1000 г.

1000 г.

500 г.

550 г.

550 г.

550 г.

300 г.

300 г.

300 г.

ПІЦА

Соус томатний, сир моцарела, 
пепероні, свіжий базилік, 
орегано, перець чилі

Соус томатний, сир моцарела, 
салямі міланська, помідор чері, 
базилік, орегано

Соус томатний, сир моцарела, 
шинка, ковбаски мисливські, 
салямі, філе куряче, орегано

Соус томатний, сир моцарела, 
шинка, салямі, перець солодкий, 
ананас, маслини, орегано



ПІЦА МАРГАРИТА

ПІЦА НЬЮ-ЙОРК

ПІЦА ГАВАЙСЬКА

188

275

295

108

180105

180

85

105

1000 г.

1000 г.

1000 г.

550 г.

550 г.300 г.

550 г.

300 г.

300 г.

ПІЦА

Соус томатний, сир моцарела, 
базилік свіжий, орегано

Соус вершковий, сир моцарела, 
шинка, філе куряче, ковбаски 
мисливські, цибуля маринована, 
свіжий помідор, орегано

Соус екзотик, сир моцарела, філе 
куряче, ананас, орегано

ПІЦА АМЕРИКАНА

180
600 г.

Соус гірчичний, сир моцарела, 
бекон, мисливські ковбаски, 
картопля фрі, цибуля 
маринована, кетчуп, орегано



ПІЦА ВЕГЕТАРІАНСЬКА

ПІЦА CHICKEN BEEF

ПІЦА ЦЕЗАРІО

ПІЦА ПРОШУТО 

240

295

299

299

145

190105

190120

185

95

120

1000 г.

1000 г.

1000 г.

1000 г.

550 г.

500 г.300 г.

600 г.300 г.

500 г.

300 г.

300 г.

ПІЦА

Соус вершковий, сир моцарела, 
сир фета, спаржева квасоля, 
печериці, свіжі помідори, перець 
солодкий та оливки

Соус гірчичний, сир моцарела, 
філе куряче, теляча  вирізка, 
печериці, цибуля маринована, 
орегано

Соус цезар, сир моцарела, бекон, 
помідор чері, куряче філе запечене, 
мікс салатів, орегано

Соус томатний, сир моцарела, 
помідор чері, рукола, прошуто, сир 
пармезан



ПІЦА КАРАМЕЛЬ

ПІЦА КАЛЬЦОНЕ

ДОДАТКИ:

85

175

300 г.

550 г.

ПІЦА

Соус екзотик, яблуко з корицею, 
карамель, ванільне морозиво, 
цукрова пудра

Соус гірчичний, сир моцарела, 
шинка, ковбаски мисливські, 
помідор, цибуля маринована, 
орегано

АНАНАС
СИР МОЦАРЕЛА
КОВБАСКИ МИСЛИВСЬКІ

ШИНКА

ПЕЧЕРИЦІ

БЕКОН

ЛОСОСЬ

КОВБАСА ПЕПЕРОНІ

ПОМІДОР СВІЖИЙ

МАСЛИНИ / ОЛИВКИ

КОВБАСА МІЛАНСЬКА

КУРЯЧЕ ФІЛЕ

30
30
40

30

20

30

70

30

30

30

35

40

50 г.

50 г.

50 г.

50 г.

50 г.

50 г.

30 г.

50 г.

50 г.

50 г.

50 г.

50 г.

ПІЦА КВАТРО ФОРМАДЖИ

300185115
1000 г.500 г.300 г.

Соус вершковий, соус екзотик, сир 
моцарела, сир дорблю, сир фета, сир 
пармезан, орегано



САЛАТ ОВОЧЕВИЙ

САЛАТ ЧУКА

САЛАТ ГРЕЦЬКИЙ

САЛАТ З ПРОШУТО

95

95

105

135

200 г.

100 / 30 г. 

250 г.

200 г.

Мікс салатів, морква, свіжі огірки, 
перець солодкий, свіжі помідори, 
кунжут та соус насу

Морські водорості чука з 
горіховим соусом

Овочі, сир фета, синя цибуля, 
маслини, оливкова олія та 
орегано

Мікс салатів, прошуто, помідори чері, 
рукола, соус медовий

САЛАТИ



САЛАТ ЦЕЗАР З 
КУРКОЮ

САЛАТ ЦЕЗАР З ЛОСОСЕМ

ТЕПЛИЙ САЛАТ 
З ТЕЛЯТИНОЮ

140

175

185

250 г.

250 г.

250 г.

САЛАТИ ГАРНІРИ

Куряче філе, бекон, соус цезар, 
томати чері, сухарики та сир 
пармезан

Смажений лосось, коктейльні креветки, 
соус цезар, томати чері, сухарики та сир 
пармезан

Мікс салатів, смажені овочі, соус 
устричний, картопля пай, 
обсмажена телятина та соєві 
паростки

Перець солодкий, цукіні, морква, соєві 
паростки, кунжут, корінь селери, цибуля 
зелена, спаржа

ГАРНIРИ:
КАРТОПЛЯНЕ ПЮРЕ
КАРТОПЛЯНІ ДОЛЬКИ З ЧАСНИКОМ
КАРТОПЛЯ ФРІ
РИС ВІДВАРЕНИЙ КЛАСИЧНИЙ

ОВОЧІ WOK

60
60
60
45
75

150 г.

150 г.

150 г.

150 г.

200 г.



ПИВНИЙ СЕТ №1

ПИВНИЙ СЕТ №2

ПИВНИЙ СЕТ №3

КОВБАСКИ ГРИЛЬ

225

225

310

175

500 / 50 / 50 г. 

500 / 50 / 50г. 

500 / 50 / 50 г.

150 / 150 / 50 г.

ЗАКУСКИ

Хрусткі курячі крила, сир фрі, курячі 
нагетси, грінки з часником, чіпси 
начос, соус сальса та соус васабі

Сир сулугуні, хамон, картопляні 
дольки з часником, грінки з 
часником, сирні кульки, соус 
техас та соус гірчичний

Смажені свинні реберця, копчені 
свинні вуха, сир сулугуні, курча 
фрі, сухарики з часником, 
соус світ чилі та соус сальса

Ковбаски мисливські, ковбаски 
свинні, мікс салатів, картопляні 
дольки з часником та соус сальса

ЗАКУСКИ ДО ПИВА:
ГРІНКИ З ЧАСНИКОМ
НАЧОС
КУРЯЧІ НАГЕТСИ
БАСТУРМА

ФРАЙ ЧІЗ

55
55
95
110
125

100 г. 

100 / 50 г.

150 / 50 г.

100 г.

150 / 50 г.



БРУСКЕТИ ПО-НЕАПОЛІТАНСЬКИ

БРУСКЕТИ З ХАМОНОМ

БРУСКЕТИ З ЛОСОСЕМ

АНТИПАСТІ М’ЯСНА

ФРУКТОВЕ АСОРТІ

АНТИПАСТІ СИРНА З МЕДОМ

80

90

115

170

120

160

120 г.

120 г.

120 г.

150 / 60 / 20 г.

500 г.

120 / 50 / 15 г. 

ЗАКУСКИ

Хрусткі чіабата з томатом, бальзамічним кремом
та сиром пармезан

Хрусткі чіабата з соусом екзотик, 
хамоном та персиком

Хрусткі чіабата з філе лосося 
гравлакс та сиром філадельфія

Салямі міланська, хамон, бастурма, 
пепероні, салямі с/к, хрустка чіабата

Апельсини, банани, яблуко та 
персики

Сири дорблю, пармезан, фета, 
мармуровий, горіховий та мед



ВЕГАН МІСО

СУІМОНО 

КУРЯЧИЙ БУЛЬЙОН

КРЕМ-СУП З ПЕЧЕРИЦЬ

45

75

75

85

200 г. 

250 г.

250 г.

250 г.

ПЕРШІ СТРАВИ

Місо паста, рибний бульйон, 
водорості вакаме, сир тофу та 
кунжут

Курячий бульйон, соєвий соус, 
куряче філе,  пекінська капуста, 
соєва локшина та спеції

Бульйон з курячим філе, локшиною 
та яйцем

Ніжний крем-суп з печериць на 
основі курячого бульйону з 
вершками та сиром пармезан



СИРНИЙ СУП

МЕКСИКАНСЬКИЙ 
СУП З ТЕЛЯТИНОЮ

ТОМ ЯМ

ТОМ КХА З КРЕВЕТКОЮ

90

100

135

135

300 г.

300 г.

300 г.

250 г.

ПЕРШІ СТРАВИ

Сир чотирьох видів, вершки, 
цибуля, бекон, сухарі та зелень

Пікантний томатний суп з 
горошком, базиліком та телятиною

Гострий курячий бульйон з 
кокосовим молоком, том ям пастою, 
лаймовим соком, печерицями, соєвою 
локшиною, соєвими паростками, 
тигровою креветкою, зеленою 
цибулею, кінзою та гострою олією

Гострий рибний бульйон з 
печерицями, кокосовим молоком, 
коренем імбиру, лаймом, 
кальмаром та креветкою



ПАСТА КАРБОНАРА

115
250 г.

WOK & ПАСТИ

Класична паста з обсмаженим 
беконом, часником, вершковим 
соусом, яєчним жовтком та сиром
пармезан

ФУНЧОЗА
- З КУРКОЮ1 

- З ТЕЛЯТИНОЮ2

- З М'ЯСОМ МОРСЬКИХ МІДІЙ3

УДОН
- З КУРКОЮ1 

- З ТЕЛЯТИНОЮ2

- З М'ЯСОМ МОРСЬКИХ МІДІЙ3

ХІБАЧІ 
- З КУРКОЮ1 

- З ТЕЛЯТИНОЮ2

- З М'ЯСОМ МОРСЬКИХ МІДІЙ3

1553

1553

1353

1352

1352

1152

1151

1151

951

320 г.

320 г.

280 г.

320 г.

320 г.

280 г.

320 г.

320 г.

280 г.

Овочі, скляна локшина, соєві паростки, 
гриби шіїтаке та печериці, соус теріякі, 
кунжут, цибуля зелена

Овочі, локшина удон, соєві паростки, 
гриби шіїтаке та печериці, соус теріякі, 
кунжут, цибуля зелена

Японський рис, овочі, яйце, соус 
теріякі, кунжут, цибуля зелена



TUSA FISH BURGER

TUSA BEEF BURGER

TUSA CHICKEN BURGER

ТАКОС 
- З КУРКОЮ1 

- З ТЕЛЯТИНОЮ2

- ЛОСОСЕМ ГРАВЛАКС3

185

185

185

170315021401

300 / 150 / 50 г.

300 / 150 / 50 г.

300 / 150 / 50 г.

300 г.250 г.250 г.

БУРГЕР & ТАКО

Пшенична булочка, рибна котлета, 
листя салату, помідор, свіжий огірок, 
соус тартар.
Подається з картоплею та соусом

Пшенична булочка, теляча котлета, 
помідор, огірок солоний, сир 
чеддер, листя салату, соус бургер. 
Подається з картоплею та соусом

Пшенична булочка, куряча котлета, 
сир чеддер, листя салату, помідор, 
солоний огірок, соус бургер. 
Подається з картоплею та соусом

З соусами сальса та техас, з міксом 
салатів, цибулею та солодким 
перцем.



РЕБЕРЦЯ СВИННІ

КУРЧА
ПО-ТОСКАНСЬКИ

СТЕЙК ЗІ СВИНИНИ

СТЕЙК MIНЬЙОН

265

225

225

290

300 / 150 / 50 г.

220 / 30 г.

180 / 80 / 30 г. 

200 / 100 / 50 г. 

М`ЯСО

Свинні реберця запечені в соусах 
теріякі та світ чилі. 
Подається з картопляними 
дольками з часником

Курча з картоплею фрі та соусом 
світ чилі

Свинний ошийок з овочами гриль 
та соусом діжон.

Теляча вирізка з овочами гриль та 
винним соусом



THAI CHICKEN BALL

СКУМБРІЯ ГРИЛЬ З ОВОЧАМИ

ГАРЯЧА ПАТЕЛЬНЯ №1

ГАРЯЧА ПАТЕЛЬНЯ №2

100

125

195

195

150 / 150 / 50 г.

100 / 100 / 50 г.

350 г.

350 / 20 г. 

РИБА & М`ЯСО

Маринована курка в устричному 
соусі, обсмажена у фритюрі, з 
картопляними дольками та 
соусом сальса

Скумбрія смажена на грилі з 
овочами та вершковим соусом 
бер блан

З овочами та м'ясом у фірмовому 
соусі

З овочами, філе окуня та мідіями у 
вершковому соусі



SALMON

ФІЛАДЕЛЬФІЯ 
З ЛОСОСЕМ

ФІЛАДЕЛЬФІЯ 
З ВУГРЕМ

КАЛІФОРНІЯ 
З КРАБОМ

TUSA

120

140

120

145

185

180 г.

200 г.

180 г.

210 г.

220 г.

РОЛИ

Рис, водорості норі, 
майонез японський, 
смажений лосось,
свіжий огірок, стружка 
тунця, ікра тобіко та 
кунжут

Рис, водорості норі, сир 
філадельфія, філе свіжого 
лосося та свіжий огірок

Рис, водорості норі, сир 
філадельфія, філе вугра, 
філе свіжого лосося та 
авокадо.

Рис, водорості норі, 
майонез японський, 
огірок, авокадо, 
крабова паличка та ікра 
тобіко

Рис, водорості норі, сир 
філадельфія, авокадо, 
свіжий огірок, філе 
лосося та стружка тунця



ЧЕРВОНИЙ ДРАКОН

ЗОЛОТИЙ ДРАКОН 

ЗЕЛЕНИЙ ДРАКОН

КУРКА В 
КИСЛО-СОЛОДКОМУ 
СОУСІ

190

265

215

130

220 г.

240 г. 

240 г.

180 / 100 г.

РОЛИ

Рис, водорості норі, сир 
філадельфія, огірок свіжий,
авокадо, ікра тобіко та філе 
свіжого лосося

Рис, водорості норі, сир 
філадельфія, ікра тобіко,
огірок свіжий, авокадо та філе 
вугра

Рис, водорості норі, креветка 
темпура, соус васабі, ікра 
тобіко та авокадо

Куряче філе темпура в 
кисло-солодкому соусі з 
ананасом та солодким перцем. 
Подається з рисом



КАЛІФОРНІЯ СЕТ

TUSA СЕТ

320

350

СЕТИ

Каліфорнія з лососем, каліфорнія  
з креветкою, каліфорнія зі 
смаженим лососем та рол salmon

П’ять фірмових ролів



ФІЛАДЕЛЬФІЯ СЕТ

АРІЗОНА СЕТ

465

400

СЕТИ

Філадельфія з лососем, 
філадельфія з вугрем, червоний 
дракон

Рол TUSA, рол філадельфія з 
лососем, рол каліфорнія зі 
смаженим лососем та рол salmon



TUSABAR

-20%

-10%
*за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу

TUSABAR.COM.UA
INSTAGRAM-@TUSA_BAR
FACEBOOK-@TUSA_BAR

Витрачай менше коштів
Завантаж додаток 

Накопичуй та розраховуйся бонусами
За кожен чек  +5%  Бонусів
За кожного друга +20 Бонусів
За завантаженний Додаток +50 Бонусів


