ცივი საუზმე
Cold Breakfast /Холодный завтрак

ბოსტნეულის თაიგული
Vegetable Bouquet / Овощной букет

8.50

მწვანილის ასორტი
Assorted Greens /Ассортииззелени

5.00

მწნილის ასორტი
Pickles’ Assort /Ассортисолений

6.00

მწნილი კომბოსტოს წითელი/თეთრი
Pickled Cabbage (whit/red)/
Маринованнаякапуста (Белый/красный)

4.00

ზეთის ხილი შავი/მწვანე
Olives (Black/Green) /Оливки (черные/зеленые)

3.50

ფხალის ასორტი
Assorted wild Herbs /Vegetables /Ассортипхали

12.00

ბადრიჯანი ნიგვზით
Aubergine with Walnuts /Баклажаны с орехами

7.00

ბადრიჯანი ნივრით
Aubergine with Garlic/Баклажаныс чесноком

6.00

წითელი ბულგარული ნიგვზით
Red pepper with Walnuts/
Красный болгарский перец с орехами

8.00

პრასი ნიგვზით (სეზონური)
Leek with Walnuts (Seasonal)/
Праси (лук-порей) с орехами (сезонное)

5.50

ეკალა (სეზონური)
Thorn herbs with Walnuts(Seasonal)/
Экала с орехами (сезонное)

5.50

ისპანახი ნიგვზით
Spinach with Walnuts /Шпинат с орехами

5.50

წითელი ჭარხლის ფოთოლი ნიგვზით
Red herbs with Walnuts /Красное пхали с орехами

5.50

ყველის ასორტი
CheeseAssort/Сырноеассорти

12.00

ყველი სულგუნი
Sulguni /Сулгуни

8.50

ყველი იმერული
Imeruli Cheese /Сыр имеретинский

6.50

ყველი გუდა
Guda Cheese /Сыр гуда

11.00

ნადუღი სულგუნის ფირფიტებში
Сo age cheese in Sulguni Plates/
Надугив пластинках из сулгуни

5.00

ნადუღი პიტნით
Co age Cheese with Mint /Надуги с мятой

4.00

გებჟალია
Gebzhalia /Гебжалия

10.00

სალათები
Salads /Салаты
კიტრი და პომიდვრის სალათი
Cucumber and Tomato Salad/
Салат из огурцов и помидоров

6.00

კიტრი და პომიდვრის სალათი ნიგვზით
Cucumber and Tomato Salad with Walnuts/
Салат из огурцов и помидоров с орехами

6.50

ქათმის სალათი
Chicken Salad /Куриный салат

7.00

ხბოს ხორცის სალათი
Calf Salad /Салат из телятины

8.00

ოლივიე
Olivier Salad /Салат Оливье

5.50

სოკოს სალათი
Mushroom Salad /Грибной салат

6.80

მწვანე სალათი
Green Salad /Зелёный салат

7.50

ბერძნული სალათი
Greek Salad /Греческий салат

8.50

ცეზარი მიქსი

Caesar Mix /Цезарь микс

12.00

ცეზარი კრევეტებით
Caesar with Shrimps /Цезарь с креветками

15.00

ცეზარი სამარხო
Fas ng Caesar /Цезарь постный

8.50

ცივი ხორცეული
Cold Meat /Холодные мясные блюда
კურდღელი შემწვარი თონეში
Rabbit fried /Жареный заяц

60.00

ცივი ხორცის ასორტი(ენა,ხბოს ბეჭი-კანჭი,ბურვაკი)
Cold Meat Assort /Мясное ассорти холодное

26.00

საქონლის ენა მოხარშული
Ca le Tongue /Говяжий язык

9.00

ხბოს ბეჭი-კანჭი მოხარშული
Cold Calf Shin /Телячья голень холодная

12.50

ბურვაკის ხორცი მოხარშული (სეზონურად)
Cold Li le Pig /Поросенок холодный

12.00

ტაბაკა შემწვარი(მუხრანის)
ColdMukhrani Country Chicken/
Деревенская курица мухранская

16.00

ტაბაკა შემწვარი(სოფლის)
Cold Сountry Chicken /Деревенская курица холодная

22.00

მწყერი შემწვარი (2 ცალი)
FriedQuail(2 pieces) /Жарены Перепел (2 шт.)

10.00

ტაბაკა შემწვარი(მაყვალში,ტყემალში,ადესის
სოუსში) სეზონურად
Chicken fried(Blackberry,Tkemali,Grape sauce)/
Курица на гриле(Ежевика, ткемали, виноградный соус)

18.00

მოხარშული დედალი სოფლის
BoiledChicken(fromvillage)/Вареная курица в деревне

40.00

გოჭი შემწვარი თონეში (წინასწარი შეკვეთით)
FriedPig (Pre-ordering) /Поросенок жареный

30.00

ცივი თევზეული
Cold Fish /Рыбные блюда/холодны
კალმახი შემწვარი გრილზე (2 ცალი)
FriedTrout (2 pieces) /Форель жареная (2 шт.)

13.00

კალმახი შემწვარი ბროწეულის სოუსში (2 ცალი)
Fried Trout with Pomegranate Sause(2 pieces)/
Форель на гриле в гранатовом соусе (2 шт.)

14.00

სიომგა ნაკლებმარილიანი
Bred Salmon /Семга в маринаде

20.00

ხიზილალა წითელი
Red Caviar /Икра красная

16.00

ორაგული ბაჟეში
Salmon in Walnut Sauce /Лосось под соусом баже

13.00

ლოქო ,,ალაზნის’’ ქინძმარში
Sheat-fi sh in Kindzmari /Сом под соусом киндзмари

18.00

არაგვის თევზი
Aragvi fish /Рыба арагви

7.00

ბარაბულკა
Barabulka /барабулка

8.00

ცომეული
Pastry /Выпечка
შოთის პური
Bread shoti/ ХлебШот

1.50

მჭადი კეცზე
Mchadi Baked on Ketsi /Мчади,испеченные в кеци

1.50

ჭვიშტარი
Chvishtari /Чвиштари

4.00

სამეფო ხაჭაპური
Royal Khachapuri /Императорские хачапури

15.00

იმერული ხაჭაპური

Imeruli Khachapuri /Хачапури по-имеретински

9.00

მეგრული ხაჭაპური
Megruli Khachapuri /Хачапури по-мегрельски

10.50

ხაჭაპური შამფურზე
Skewered Khachapuri /Хачапури на шампуре

10.00

ლობიანი
Lobiani /Лобиани

6.50

ხაბიზგინა
Khabidzgina /Хабизгина

8.00

ფხლოვანი
Phkhlovani /Фхловани

8.00

აჭარული ხაჭაპური
Acharuli Khachapuri /Аджарские хачапури

8.00

კუბდარი
Kubdari /Кубдари

10.00

ღომი
Ghomi /Гоми

3.00

ელარჯი
Elarji /Эларджи

9.00

ბლინი ხორცით
Pancakes with Meat /Блины с мясом

7.00

ბლინი სოკოთი
Pancakes with Mushrooms /Блины с грибами

7.00

პიცა მიქსი
Pizza Mix /Пицца Mix

13.50

პიცა პეპერონი
Pizza Pepperoni /Пицца Пеперон

12.50

პიცა ვეგეტარიანული
PizzaVegetarian /Пицца вегетарианская

10.00

ხინკალი
Khinkali /Хинкали
ხინკალი ქალაქურად
Khinkali ,,Kalakuri“ /Хинкали ,,Калакури''

0.90

ხინკალი მთიულურად
Khinkali ,,Mtiuluri“ /Хинкали ,,Мтиулури“

0.90

მოხევური ხინკალი (საქონლის ხორცით)
Khinkali ,,Mokhevuri’’/Хинкали ,,Мохевури’’

1.10

ხინკალი ყველით
Khinkali with Cheese /Хинкали с сыром

1.00

ხინკალი სოკოს
Khinkali with Mushrooms /Хинкали с грибами

0.90

ქაბაბი
Kebab /Кебаб
საფირმო ქაბაბი სულგუნით
SpecialtyKebab with cheese Sulguni/
Фирменное Кебабс сыром сулгуни

12.00

ქაბაბი შერეული
Kebab mixed /Кебаб смешанный

8.00

ქაბაბი ცხვრის
Mutton Kebab /Kebab in the blood

10.00

წვნიანი კერძები
Soup dishes /Первые блюда
სუპ-ხარჩო
Soup Kharcho /Суп-харчо

7.00

ჩიხირთმა
Chikhirtma /Чихиртма

5.00

თათარიახნი
Tatariakhni /Татариахни

6.00

სოკოს სუპი
Mushroom Soup /Грибной суп

5.00

ცხელი კერძები
Hot dishes /Горячие блюда
ხბოს ჩაშუშული
Veal Braised /Телятина,тушеная в красном вине
ოსტრი
Ostri /Остри

14.00
9.00

ხბოს ჩაქაფული (სეზონური)
Veal Chakapuli(Seasonal)/
Чакапули из телятины (сезонное)

14.50

ბატკნის ჩაქაფული (სეზონური)
Lamb Chakapuli(Seasonal)/
Чакапули из ягненка (сезонное)

15.50

ნიგვზიანი ხარჩო
Kharcho with Walnut /Харчо с орехами

9.00

ხაშლამა კახურად
Khashlama /Хашлама

22.00

შქმერული (მუხრანის)
Chicken Shkmeruli /Цыплёнок по-шкмерски

18.50

შქმერული (სოფლის)
Сountry Chicken Shkmeruli/
Деревенская курицапо-шкмерски

23.00

ოჯახური ხბოს ხორცით
Odjakhuri with Veal /Оджахури из телятины

13.00

ოჯახური ღორის ხორცით
Odjakhuri with Pork /Оджахури со свининой

12.00

ქათმის გულ-ღვიძლი წითელ ღვინოში
Chicken Intes nes on Ketsi /Куриные потроха в кеци

8.00

ხბოს ჯიგარი კეცზე
Calf Intes nes on Ketsi /Телячьи потроха в кеци

8.00

ხბოს ნეკნი აჯიკით
Calf Ribs with Adjika /Телячьи ребрышки с аджикой
ტოლმა ვაზის ფოთოლში
Dolma with Vegetables /Толма в виноградных листьях

15.50
8.00

ლობიო ქოთანში
Bean Soup in Pot /Лобио в горшочках

6.00

ქამა სოკო კეცზე
Champignons Mushrooms on Ketsi /Шампиньоны в кеци

8.50

ქამა სოკო სულგუნით კეცზე
Champignons Mushrooms with Sulguni Cheese on Ketsi/
Шампиньоны с сулгуни

10.00

სულგუნი შემწვარი კეცზე
Sulguni on Ketsi /Сулгуни в кеци

8.00

ხის სოკო ჩაშუშული
Chashushuli with Oyster Mushrooms/
Лесной гриб тушеный

8.50

კუპატი იმერულად
Imeruli Kupati /Купаты по-мегрельски

8.50

აფხაზურა
Apkhazura Абхазура

8.50

კუპატი მეგრული
Megruli Kupati /Купаты по-мегрельски

8.00

გრილის მენიუ
Barbeque/Шашлыки
მწვადის ასორტი
(ხბო,ღორი,ქათამი,მწყერი,ბოსტნეული)
Assorted Barbeque
(Calf, pigs,chicken,quail,vegetables)/
Шашлык-ассорти
(Теленок,свиньи,курица,перепел,овощи)

55.00

მწვადი ღორის კახურად
Pork barbeque /Шашлык из свинины

11.50

მწვადი ღორის ჩალაღაჯი
Chalaghaji Barbeque /Шашлык Чалагаджи

12.50

მწვადი ღორის ნეკნის

Pig Ribs Barbeque /Шашлык из свиных ребрышек

12.50

მწვადი ღორის სუკის
Pork Fillet Grilled Barbeque/
Шашлык из свиного филе «тапла суки»

12.50

ხბოს მწვადი
Skewered Veal Barbeque /Шашлык из телятины на шампуре

14.50

ბატკნის მწვადი(სეზონური)
Lamb Barbeque (seasonal) /Шашлык из ягненка (сезонный)

15.00

ქათმის მწვადი
Chicken Barbeque /Шашлык из курицы

8.50

ღვიძლი ბადექონში
Veal Liver in Caul Fat /Телячьяпечень в жироваясетка

9.00

სიომგის მწვადი
Grilled Salmon /Шашлык из лосось

20.00

ბოსტნეულის მწვადი
Vegetable Barbeque /Шашлык из овощей

7.00

გარნირი
Garnish /гарнир
კარტოფილი მექსიკურად
Mexican Potatoes /Мексиканский картофель

6.00

კარტოფილი ოჯახურად
Freid Potatoes /Картофель жареный в семье

5.00

კარტოფილი ,,ფრი’’
French Fries /Картофель фри

4.00

ახაკი კარტოფილი კამით (სეზონურად)
New Potatoes with Dill(seasonal)/
Свежийкартофель (сезонный)

5.00

სოუსი
Sauce /Соусы
ტყემალი
Tkemali /Ткемали

1.50

პომიდვრის საწებელი
Tomato Sauce /Томатный соус Сацебели

1.50

აჯიკა მეგრული
Megruli Adjika /мегрельски Аджика

2.00

აჯიკა ნიგვზიანი
Adjikawith Walnuts /Аджика с орехами

2.50

ნაშარაბი
Nasharabi /Нашараби

2.00

მდოგვი
Mustard Sauce /Горчица

1.50

კეტჩუპი
Ketchup /кетчуп

2.00

ბაჟე
Bazhe(Walnut Sauce) /Баже

4.50

დესერტი
Dessert /Десерт

საფირმო ხილი შეფისგან
SpecialtyAssorted Fruit /Фирменное Фруктовое ассорти

25.00

ხილის ასორტი (სეზონური)
Assorted Fruit(seasonal) /Фруктовое ассорти сезонное

16.00

ნაყინი
Ice Cream /Мороженое

4.00

ნაყინი ხილით
Ice Cream with Fruits /Мороженое с фруктами

5.00

ქართული თხილი
Georgian Nuts /Грузинскиеорехи

5.00

საზამთრო ნესვი (სეზონურად)
Watermelon and Melon (seasonal)/
Арбуз и дыня (сезонно)
მარწყვი (სეზონური)
Strawberry(seasonal) /Клубника(сезонно)

12.00
4.00

საფირმო კერძები
Specialty Dishes /Фирменные блюда

საფირმო ,,ხორხელი’’
Specialty Khorkheli / Фирменное Хорхели

90.00

კალმახი აზიურად შემწვარი
The trout is Asian roasted /Форель азиатская жареная

55.00

საფირმო ხბოს ბეჭი კანჭით
Specialty with calf shoulder /
Фирменное с телячьей лопаткой

90.00

არსებულ ფასებს ემატება მომსახურების 15%
The existing prices are added to 15% of the service
Существующие цены добавляются к 15% к услуги

