
აპეტაიზერი
APPETIZER / АППЕТАЙЗЕР

ფხალი (ისპანახი, ჭარხალი ან პრასი)
PKHALI (spinach, beetroot or leek Pkhali)
ПХАЛИ (шпинат, свекла или лук-порей)

12 ₾

ბადრიჯანი ნიგვზით (ნიგვზით, ბროწეულით და მჭადის ჩიფსით)
EGGPLANT WITH WALNUTS (with walnut, pomegranate and Mchadi chips)
БАКЛАЖАНЫ С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ (грецкие орехы, гранат и с чипсами из Мчади)

16 ₾

აწეწილი ბადრიჯანი (მწვანილი, ნიორი, ძმარი)
PULLED EGGPLANT (with garlic and vinegar)
МЕЛКО ШИНКОВАННЫЕ БАКЛАЖАНЫ (с чесноком и уксусом)

16 ₾

აჯაფსანდალი (ბადრიჯანი, ბულგარული წიწაკები, პომიდორი, მწვანილები, ნიორი)
AJAPSANDALI (eggplant, bell peppers, tomatoes, herbs, garlic)
АДЖАПСАНДАЛИ (баклажаны, болгарский перец, помидоры, зелень, чеснок)

16 ₾

კალმახა სოკო ნიგვზით (სუნელები, ბროწეული)
'KALMAKHA'' MUSHROOM WITH WALNUTS (spices, pomegranate)
ГРИБ ''КАЛМАХА'' С ГРЕЦКИМ ОРЕХОМ (специи, гранат)

21 ₾

ჯონჯოლი (კახური ზეთი, ძმარი, ხახვი)
JONJOLI (kakhetian oil, vinegar, onion)
ДЖОНДЖОЛИ (кахетинское подсолнечное масло, уксус, лук)

14 ₾

ლოქო ქინძმარში (ძმარი, ქინძი, დაღერღილი წიწაკა)
CATFISH IN CORIANDER AND VINEGAR SAUCE (vinegar, coriander, crushed pepper)
СОМ В СОУСЕ ИЗ КОРИАНДРА И УКСУСА (уксус, кориандр, молотый перец)

45 ₾

ნაკლებმარილიანი ორაგული
LOW-SALT SALMON
МАЛОСОЛЬНЫЙ ЛОСОСЬ

42 ₾

შემწვარი ორაგული ბაჟეში (ორაგულის ფილე, ბაჟე, ნიგვზის ზეთი)
FRIED SALMON IN BAZHE (WALNUT SAUCE) (salmon fillet, bacon, walnut oil)
ЖАРЕНЫЙ ЛОСОСЬ В БАЖЕ (ОРЕХОВЫЙ СОУС) (филе лосося, баже, ореховое масло)

48 ₾

მოხარშული ზუთხი
BOILED STURGEON
ОСЕТРИНА ОТВАРНАЯ

60 ₾

ქაშაყი (მოხარშული კარტოფილით და ხახვით)
HERRING (with boiled potatoes and onion)
СЕЛЬДЬ (с отварным картофелем и луком)

29 ₾

მოხარშული ხბოს კანჭი (მდოგვით ან ქინძმრით)
BOILED VEAL LEG (with mustard and coriander)
ВАРЕНАЯ ТЕЛЯЧЬЯ РУЛЬКА (с горчицей и кориандром)

38/42 ₾

*ფასს ემატება 18% დღგ. / 18% VAT*ალერგიულობის შემთხვევაში აცნობეთ მიმტანს / IN CASE OF ALLERGIES, INFORM THE WAITER



გოჭის კუჭმაჭი (სუნელები, ნიგოზი, ქინძი, ძმარი, დაღერღილი წიწაკა)
KUCHMACHI (spices, walnut, coriander, vinegar, chopped pepper)
КУЧМАЧИ (специи, грецкий орех, кориандр, уксус, молотый перец)

17 ₾

მოხარშული საქონლის ენა (პირშუშხათი)
BOILED BEEF TONGUE (with horse radish)
ВАРЕНЫЙ ГОВЯЖИЙ ЯЗЫК (с хреном)

17 ₾

მოხარშული ბურვაკი ცივად (მდოგვით ან აჯიკით)
COLD BOILED PIGLET (with mustard or ajik)
ХОЛОДНЫЙ ВАРЕНЫЙ ПОРОСЕНОК (с горчицей или аджикой)

26/29 ₾

ქარხნის ყველი
CHEESE KARKHNULI
СЫР КАРХНУЛИ

17 ₾

შებოლილი სულგუნი
SMOKED SULGUNI
КОПЧЕНЫЙ СУЛГУНИ

18.5 ₾

სულგუნი
SULGUNI
СУЛГУНИ

18 ₾

იმერული ყველი
IMERETIAN CHEESE
СЫР ИМЕРЕТИНСКИЙ

16.5 ₾

გუდა
GUDA CHEESE
СЫР ГУДА

25 ₾

სალათები
SALADS / САЛАТЫ

პომიდვრის სალათი ( ჯონჯოლით, კახური ზეთით, გოგრის გულით)
TOMATO SALAD (with jonjoli, Kakhetian oil and roasted pumpkin seeds)
САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ (с джонджоли, кахетинским маслом и жареными тыквенными семечками)

19 ₾

ბოსტნეულის სალათი კინოათი (გამომცხვარი გოგრა, სტაფილო, კიტრი, ბულგარული წიწაკა, კინუა, ბროწეულის სოუსი)
VEGETABLE SALAD WITH QUINOA (baked pumpkin, carrot, cucumber, bell pepper, quinoa, pomegranate sauce)
ОВОЩНОЙ САЛАТ С КИНОА (запеченная тыква, морковь, огурец, болгарский перец, киноа, гранатовый соус)

23 ₾

მწვანე სალათი (ლოლა ბიონდა, მწვანე ხახვი, მწვანე ვაშლი, ზეთისხილი, მდოგვის დრესინგი)
GREEN SALAD (lola bionda, green onion, green apple, olives, mustard dressing)
ЗЕЛЕНЫЙ САЛАТ (лола бионда, зеленый лук, зеленое яблоко, оливки, горчичный соус)

14 ₾

ღორის შებოლილი ნეკნები (ხახვის მაიონეზით)
SMOKED PORK RIBS (with onion mayonnaise)
КОПЧЕНЫЕ СВИНЫЕ РЕБРЫШКИ (c луковым майонезом)

59 ₾

*ფასს ემატება 18% დღგ. / 18% VAT*ალერგიულობის შემთხვევაში აცნობეთ მიმტანს / IN CASE OF ALLERGIES, INFORM THE WAITER



კიტრი პომიდვრის სალათი (გლეხურად ან ნიგვზით)
CUCUMBER AND TOMATO SALAD (as a peasant or with walnuts)
САЛАТ ИЗ ОГУРЦОВ И ПОМИДОРОВ (по-крестьянски или с грецкими орехами)

12/13.5 ₾

ცეზარი ქათმით (ლოლა ბიონდა, პარმეზანი, ქათმის ფილე, კრუტონები, ჩერი პომიდორი, დრესინგი)
CAESAR SALAD WITH CHICKEN  (lola bionda, Parmesan, chicken fillet, croutons, cherry tomatoes, dressing)
САЛАТ ''ЦЕЗАРЬ'' С КУРИЦЕЙ (лола бионда, сыр пармезан, куриное филе, крутоны, помидоры черри, дрессинг)

22 ₾

ქამა სოკოს სალათი (ლოლა ბიონდა, ბულგარული, მწვანილი, სოკო, კიტრის მწნილი, ბროწეულის დრესინგი)
HAM MUSHROOM SALAD (lola Bionda, Bulgarian, herbs, mushrooms, pickled cucumber, pomegranate dressing)
САЛАТ ИЗ ВЕТЧИНЫ С ГРИБАМИ (лола бионда,  болгарский перец, зелень, грибы, соленый огурец, гранатовая запрабка)

19 ₾

ქათმის სალათი ( ქლიავის ჩირი, კიტრი, ბულგარული, ქათმის ფილე, მაიონეზი)
CHICKEN SALAD (with dried plums, cucumber, Bulgarian, chicken fillet, mayonnaise)
 КУРИНЫЙ САЛАТ (чернослив, огурец, болгарский перец, куриное филе, майонез)

17 ₾

საქონლის ენის სალათი (ბოლოკი, მწვანე ხახვი, კიტრი, თხილი, ნიორი, მდოგვის სოუსი)
BEEF TONGUE SALAD (radish, green onion, cucumber, nuts, garlic, mustard sauce)
САЛАТ ИЗ ГОВЯЖЬЕГО ЯЗЫКА (редис, зеленый лук, огурец, орехи, чеснок, горчичный соус)

17 ₾

საზიარო
SHARED / ОБЩИЙ

ქართული ყველის ასორტი (სულგუნი, შებოლილი, იმერული, ქარხნის)
GEORGIAN CHEESE PLATTER (cheese sulguni, imeretian, smoked sulguni and karkhnuli)
АССОРТИ ГРУЗИНСКИХ СЫРОВ (сыр сулгуни, имеретинскый, копченый сулгуни и  кархнули)

45 ₾

ხორცის ასორტი (ხბოს კანჭი, საქონლის ენა, ბურვაკი, მდოგვი)
MEAT PLATTER (veal shank, beef tongue, boiled piglet, mustard)
МЯСНОЕ АССОРТИ (телячья рулька, говяжьый язык, вареный поросенок, горчица)

65 ₾

თევზის ასორტი (ორაგული, ზეთოვანა, ზუთხი, კარაქი, ხიზილალა)
FISH PLATTER (salmon, oily fish, sturgeon, butter, caviar)
РЫБНОЕ АССОРТИ (лосось, масланка , осетрина, сливочное масло, икра)

95 ₾

ფხალის ასორტი (ისპანახის, ჭარხლის, პრასის, ბადრიჯანი ნიგვზით, მჭადის ჩიფსი)
PKHALI PLATTER (spinach, beetroot, leek, eggplant with walnuts, mchadi chips)
АССОРТИ ИЗ ПХАЛИ (шпинат, свекла, лук-порей, баклажаны с грецкими орехами, чипсы из мчади)

23.5 ₾

მჟავის ასორტი (კომბოსტოს, კიტრის, წიწაკის, მწვანე და ჩერი პომიდვრის, ნივრის მჟავე)
PICKLED VEGETABLES (cabbage, cucumber, pepper, green and cherry tomatoes, garlic)
АССОРТИ ИЗ СОЛЕНИЙ (капуста, огурец, перец, зеленые помидоры и черри, чеснок)

15 ₾

წვნიანი
SOUPS  / СУП

ჩიხირთმა (ქინძით და ძმრით)
CHIKHIRTMA (with coriander and vinegar)
ЧИХИРТМА (с кориандром и уксусом)

15 ₾

*ფასს ემატება 18% დღგ. / 18% VAT*ალერგიულობის შემთხვევაში აცნობეთ მიმტანს / IN CASE OF ALLERGIES, INFORM THE WAITER

ნუშის სალათი ტყლაპით (ბალზამიკოს დრესინგი, ჭარხლის ფოთოლი, რუკოლა, ტყლაპი , სეზამი)
ALMOND SALAD WITH TKLAPI (balsamic dressing, beetroot, arugula, tklapi, sesame)
МИНДАЛЬНЫЙ САЛАТ С ТКЛАПИ (заправка из бальзамико, свекла, руккола, кунжут, тклапи)

18 ₾



თათარიახნი (მარილი, დაღერღილი წიწაკა, ნიორი, ქინძი)
TATARIAKHNI (salt, chopped pepper, garlic, coriander)
ТАТАРИАХНЫ (соль, молотый перец, чеснок, кориандр)

16 ₾

სუპ-ხარჩო (საქონლის ხორცი, ბრინჯი, სუნელები, ტომატი, ქინძი, ნიახური)
KHARCHO SOUP (beef, rice, spices, tomato, coriander, celery)
СУП ХАРЧО (говядина, рис, специи, помидоры, кориандр, сельдерей)

16 ₾

ხაში (მარილი, ნიორი, რძე)
KHASHI (salt, garlic, milk)
ХАШИ (соль, чеснок, молоко)

15 ₾

ბორში (სამარხვო ან ხორცით)
BORSH (without meat or with meat)
БОРЩ (постный или с мясом)

12/14 ₾

ლობიო ქოთანში მჟავეთი ( ან რაჭული ლორით)
BEANS IN CLAY POT (with pickles or with ham)
ФАСОЛЬ В ГЛИНЯНОМ ГОРШКЕ (с соленьями или с ветчиной)

17/21 ₾

მწვანე ლობიო პომიდორში (პომიდორი, ხახვი, ნიორი, ქინძი)
GREEN BEANS WITH TOMATOES  (tomato, onion, garlic, coriander)
ЗЕЛЕНАЯ ФАСОЛЬ С ПОМИДОРАМИ (помидоры, лук, чеснок, кориандр)

25 ₾

ხის სოკოს ჩაშუშული ( პომიდორი, ხახვი, ნიორი, ბულგარული წიწაკა, სუნელები)
OYSTER MUSHROOMS STEWED (tomato, onion, garlic, bell pepper, spices)
ДРЕВЕСНЫЕ ГРИБЫ, ТУШЕНЫЕ (помидоры, лук, чеснок, болгарский перец, специи)

25 ₾

ქამა სოკოს ჩახრაკული (ხახვით და ქინძით)
FRIED BUTTON MUSHROOMS (with onions and coriander)
ЖАРЕНЫЕ ШАМПИНЬОНЫ (с луком и кориандром)

18 ₾

ქამა სოკო კეცზე (კლასიკური ან სულგუნით)
BUTTON MUSHROOMS ON KETSI (classic or with cheese sulguni)
ШАМПИНЬОНЫ НА КЕЦИ (классический или с сыром сулгуни)

15/19 ₾

წიწილა შემწვარი (ტაბაკა, აჯიკით, ტყემალში ან მაყვალში)
FRIED CHICKLET (tabaka, with ajik, in tkemali or in blackberry)
ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ (табака, с аджикой, в ткемали или в ежевичном соусе)

38/45 ₾

წიწილა შქმერულად (კლასიკურად, ნაღებით)
FRIED CHICKLET IN GARLIC SAUCE (classically, with milk or cream)
ЖАРЕНЫЙ ЦЫПЛЕНОК В ЧЕСНОЧНОМ СОУСЕ (классически, с молоком или сливками)

45 ₾

სოფლის წიწილა კეცზე
VILLAGE CHICKEN FRIED ON KETSI
ДЕРЕВЕНСКИЙ ЦИПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ НА КЕЦИ

49 ₾

მთავარი კერძები
MAIN DISHES  / ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

*ფასს ემატება 18% დღგ. / 18% VAT*ალერგიულობის შემთხვევაში აცნობეთ მიმტანს / IN CASE OF ALLERGIES, INFORM THE WAITER



ხბოს ჩაშუშული (ხბოს ხორცი, ხახვი, პომიდორი, მწვანილი, წიწაკა)
VEAL STEWED (veal, onion, tomato, greens, pepper)
ТУШЕНАЯ ТЕЛЯТИНА (телятина, лук, помидоры, зелень, перец)

29 ₾

ხბოს ნეკნი კეცზე (აჯიკა, კარაქი, ხახვი)
VEAL RIBS ON KETSI (adjika, butter, onion)
ТЕЛЯЧЬИ РЕБРЫШКИ НА КЕЦИ (аджика, сливочное масло, лук)

35 ₾

პელმენი ქოთანში (კლასიკური ან პარმეზანით)
PILMENI IN A CLAY POT (classic or with parmesan)
ПИЛЬМЕНИ В ГЛИНЯНОМ ГОРШОЧКЕ (классический или с пармезаном)

18 ₾

საქონლის ოსტრი (ხახვი, სუნელები, ტომატი, მწვანილი)
BEEF STEWED IN TOMATO SAUCE  (onion, spices, tomato, greens)
ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ В ТОМАТНОМ СОУСЕ (лук, специи, помидоры, зелень)

29 ₾

საქონლის ნიგვზიანი ხარჩო (ხახვი, ნიორი, ნიგოზი, ტომატი, სუნელები)
BEEF KHARCHO WITH WALNUT (onion, garlic, walnut, tomato, spices)
ХАРЧО ИЗ ГОВЯДИНЫ С ГРЕЦКИМ ОРЕХОМ (лук, чеснок, грецкий орех, помидор, специи)

45 ₾

საქონლის ხაშლამა (ნიორი, ნიახური, მარილი)
BEEF KHASHLAMA (BOILED BEEF) (Garlic, celery, salt)
ХАШЛАМА ИЗ ГОВЯДИНЫ (ВАРЕНАЯ ГОВЯДИНА) (чеснок, сельдерей, соль)

42 ₾

ტოლმა ვაზის ფოთოლში (მაწვნის სოუსით)
TOLMA IN VINE LEAVES (with sour sauce)
ДОЛМА В ВИНОГРАДНЫХ ЛИСТЬЯХ (с кислым соусом)

18 ₾

იმერული კუპატი
IMERETIAN KUPATI
КУПАТЫ ПО ИМЕРЕТИНСКИ

25 ₾

მეგრული კუჭმაჭი
MEGRELIAN KUCHMACHI
КУЧМАЧИ ПО МЕГРЕЛЬСКИЙ

22 ₾

შებოლილი მეგრული კუპატი
SMOKED MEGRELIAN KUPATI
КОПЧЕНЫЕ КУПАТИ ПО МЕГРЕЛЬСКИЙ

25 ₾

კუპატის ასორტი (მეგრული, აფხაზურა, იმერული, ჯურჯანი, შებოლილი სულგუნი, მჟავე, ბროწეული)
KUPATI PLATTER (megrelian, abkhazura, imeretian, jurjani, smoked sulguni, pickles, pomegranate)
АССОРТИ ИЗ КУПАТОВ (мегрельские, абхазура, имеретинские, джурджани, копченый сулгуни, соленые огурцы, гранат)

85 ₾

ქათმის ღვიძლი კეცზე (ხახვი, ნიორი, წიწაკა, სუნელები, მწვანილი, ბროწეული)
CHICKEN LIVER ON KETSI (onion, garlic, pepper, spices, herbs, pomegranate)
КУРИНАЯ ПЕЧЕНЬ НА КЕЦИ (лук, чеснок, перец, специи, зелень, гранат)

15 ₾

აფხაზურა
APKHAZURA
АПХАЗУРА

26 ₾

*ფასს ემატება 18% დღგ. / 18% VAT*ალერგიულობის შემთხვევაში აცნობეთ მიმტანს / IN CASE OF ALLERGIES, INFORM THE WAITER



გარნირი
SIDE DISHES / ГАРНИР

ბრინჯი ბოსტნეულით
RICE WITH VEGETABLES
РИС С ОВОЩАМИ

8 ₾

ტაფაზე შემწვარი კარტოფილი ( სვანური მარილით ან ხახვით)
FRIED POTATOES (with svanetian salt or onion)
ЖАРЕННАЯ КАРТОШКА (со сванской солью или луком)

11/8 ₾

მექსიკური კარტოფილი (ცხარე სოუსით)
MEXICAN POTATOES (with spicy sauce)
МЕКСИКАНСКИЙ КАРТОФЕЛЬ (с острым соусом)

12 ₾

ფრი
FRIES
ФРИ

8 ₾

ტყემალი
TKEMALI
ТКЕМАЛИ

3.5 ₾

ტომატის საწებელი
TOMATO SAUCE
 САЦЕБЕЛИ ИЗ ТОМАТОВ

3.5 ₾

მაშარაფი
MASHARAP
МАШАРАФ

3 ₾

აჯიკა (მშრალი, გურული, პომიდვრის)
ADJIKA (dry, gurian or with tomato)
АДЖИКА (сухая, гурийская или из томатовь)

5.5 ₾

ბაჟე
BAZHE
БАЖЕ

9 ₾

სოუსები
SAUCES / СОУСЫ

*ფასს ემატება 18% დღგ. / 18% VAT*ალერგიულობის შემთხვევაში აცნობეთ მიმტანს / IN CASE OF ALLERGIES, INFORM THE WAITER



მწვადის სახლი
MTSVADI / ШАШЛЫК

ორაგულის მწვადი
SKEWERED SALMON
ЛОСОСЬ НА ВЕРТЕЛЕ

49 ₾

ზუთხის მწვადი
SKEWERED STURGEON
ОСЕТРУНА НА ВЕРТЕЛЕ

59 ₾

ქათმის მწვადი
SKEWERED CHICKEN
КУРИНЫЙ ШАШЛЫК

16 ₾

ხბოს მწვადი
SKEWERED VEAL
ШАШЛЫК ИЗ ТЕЛЯТИНЫ

26 ₾

ღორის მწვადი
SKEWERED PORK
ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ

19 ₾

ღორის სუკის მწვადი
SKEWERED PORK TENDERLOIN
ШАШЛЫК ИЗ СВИНОГО ФИЛЕ

23 ₾

ღორის ჩალაღაჯის მწვადი
SKEWERED PORK LOIN
ШАШЛЫК ИЗ ЧАЛАГАДЖИ СВИНИНЫ

22 ₾

ღორის ნეკნის მწვადი
SKEWERED PORK RIBS
ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫХ РЕБЕР

21 ₾

ბოსტნეულის მწვადი
SKEWERED VEGETABLES
ОВОЩНОЙ ШАШЛЫК

14 ₾

მწვადის ასორტი (ხბოს, ღორის, ქათმის, კუპატი, ხბოს ქაბაბი, ბოსტნეულის გარნირით)
SKEWERED MEAT PLATTER (veal, pork, chicken, kupati, veal kebab, with vegetable garnish)
АССОРТИ ИЗ ШАШЛЫКОВ (телятина, свинина, куринная грудка, купаты, кебаб из телятины, с овощным гарниром)

85 ₾

*ფასს ემატება 18% დღგ. / 18% VAT*ალერგიულობის შემთხვევაში აცნობეთ მიმტანს / IN CASE OF ALLERGIES, INFORM THE WAITER



ქაბაბი
KEBAB / КЕБАБ

ქათმის ქაბაბი
CHICKEN KEBAB
КУРИНЫЙ КЕБАБ

13.5 ₾

ცხვრის ქაბაბი
SHEEP KEBAB
КЕБАБ ИЗ БАРАНИНЫ

23 ₾

შერეული ქაბაბი
PORK AND BEEF KEBAB
КЕБАБ ИЗ СМЕШАННОГО ФАРША

16 ₾

ხბოს ქაბაბი
VEAL KEBAB
КЕБАБ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ

19 ₾

ქაბაბის ასორტი (ცხვრის, ქათმის, ხბო, შერეული, ბოსტნეულის გარნირით)
KEBAB PLATTER (with lamb, chicken, veal, mixed, vegetable garnish)
АССОРТИ КЕБАБОВ (Куриннй, с мешанний, с телятиный, из баранини, с овощным гарниром)

80 ₾

ქალაქური / მთიულური
KALAKURI/MTIULURI
КАЛАКУРИ/МТИУЛУРИ

1.85 ₾

მოხევური
MOKHEVURI (BEEF KHINKALI)
МОХЕВУРИ (С ГОВЯДИНОЙ)

2 ₾

სოკოს ხინკალი
KHINKALI WITH MUSHROOMS
ХИНКАЛИ С ГРИБАМИ

1.50 ₾

ყველის ხინკალი
KHINKALI WITH CHEESE
ХИНКАЛИ С СЫРОМ

1.85 ₾

კარტოფილის ხინკალი
KHINKALI WITH POTATOES
ХИНКАЛИ С КАРТОФЕЛЕМ

1.40 ₾

ხინკლუკა
SMALL KHINKALI
МАЛЕНЬКИЕ ХИНКАЛИ

1.55 ₾

ხინკალი
KHINKALI / ХИНКАЛИ

*ფასს ემატება 18% დღგ. / 18% VAT*ალერგიულობის შემთხვევაში აცნობეთ მიმტანს / IN CASE OF ALLERGIES, INFORM THE WAITER



ღუმელიდან და სხვა
FROM THE OVEN AND OTHERS / ИЗ ДУХОВКИ И ДР.

იმერული ხაჭაპური
KHACHAPURI IMERETIAN (CHEESE FILLED BREAD)
ХАЧАПУРИ ИМЕРЕТИНСКИЕ

19 ₾

მეგრული ხაჭაპური
KHACHAPURI MEGRELIAN (CHEESE FILLED BREAD)
ХАЧАПУРИ МЕГРЕЛЬСКИЕ

23 ₾

ლობიანი
LOBIANI (BEAN FILLED BREAD)
ЛОБИАНИ

14 ₾

ლობიანი ლორით
LOBIANI WITH HAM
ЛОБИАНИ С ВЕТЧИНОЙ

21 ₾

ხაჭაპური შამფურზე
KHACHAPURI ON A SKEWER
ХАЧАПУРИ НА ВЕРТЕЛЕ

19 ₾

ლობიანი შამფურზე
LOBIANI ON A SKEWER
ЛОБИАНИ НА ВЕРТЕЛЕ

13 ₾

კუბდარი
KUBDARI (BREAD FILLED WITH BEEF AND SPICES)
КУБДАРИ (ПИРОГ С ГОВЯДИНОЙ И СПЕЦИЯМИ)

25 ₾

ფხლოვანა (ჭარხლით ან ისპანახით)
PXLOVANA (with beetroot leaves or spinach)
ПХЛОВАНА (с листьями свеклы или с шпината)

18 ₾

შემწვარი ელარჯი კეცზე
FRIED ELARJI ON KETSI
ЖАРЕНЫЙ ЭЛАРДЖИ НА КЕЦИ

32 ₾

მჭადი
MCHADI (CORN BREAD)
МЧАДИ

3 ₾

ჭვიშტარი
CHVISHTARI (CORN BREAD WITH CHEESE)
ЧВИШТАРИ

7 ₾

აჭარული ხაჭაპური
KHACHAPURI ADJARIAN (CHEESE FILLED BREAD)
ХАЧАПУРИ АДЖАРСКИЕ

17 ₾

*ფასს ემატება 18% დღგ. / 18% VAT*ალერგიულობის შემთხვევაში აცნობეთ მიმტანს / IN CASE OF ALLERGIES, INFORM THE WAITER



ფეტვის ჭვიშტარი
MILLET CHVISHTARI (CORN BREAD WITH CHEESE)
ПШЕННОЙ ЧВИШТАРИ

10 ₾

კახური შოთი
KAKHETIAN SHOTI
КАХЕТИНСКИЙ ШОТИ

3 ₾

ჩირის ასორტი (კურაგა, ქლიავი, ლეღვი, ტყლაპი)
DRIED FRUIT PLATTER (kuraga, plum, fig, tklapi)
АССОРТИ ИЗ СУХОФРУКТОВ (курага, чернослив, инжир, тклапи)

19 ₾

წერეთლის მწვადი
TSERETELI MTSVADI (ROASTED PUMPKIN SEEDS)
ШАШЛИК ЦЕРЕТЕЛИ (ТЫКВЕННЫЕ СЕМЕЧКИ)

18 ₾

ქართული მოხალული თხილი
ROASTED GEORGIAN NUTS
 ЖАРЕННЫЙ ГРУЗИНСКИЙ ФУНДУК 

19 ₾

ჩურჩხელა (კახური, იმერული)
CHURCHKHELA (kakhetian/ imeretian)
ЧУРЧХЕЛА (кахетинская / имеретинская)

18 ₾

დესერტი
DESSERT / ДЕСЕРТ

ნაყინი
ICE CREAM
МОРОЖЕНОЕ

12 ₾

ხილის ასორტი (ქართული, სეზონური)
FRUIT PLATTER (georgian / seasonal)
АССОРТИ ФРУКТОВ (грузинский / сезонный)

38/26 ₾

ფასს ემატება 18% დღგ.
18% VAT IS ADDED TO THE PRICE
К ЦЕНЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ 18% НДС.

ალერგიულობის შემთხვევაში აცნობეთ მიმტანს
IN CASE OF ALLERGIES, INFORM THE WAITER
В СЛУЧАЕ АЛЛЕРГИИ СООБЩИТЕ ОФИЦИАНТУ

სამარხვო / VEGAN / ВЕГАН






