
აპეტაიზერი
APPETIZER / АППЕТАЙЗЕР

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

16 ₾

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

14 ₾

ყვავილოვანი კომბოსტო ბაჟეში (ნიგოზი, სუნელები) 
CAULIFLOWER IN BAZHE (walnuts, spices) 
ЦВЕТНАЯ КАПУСТА В БАЖЕ (oрехи, специи) 

17 ₾

კალმახა სოკო ნიგვზით (სუნელები, ბროწეული, მწვანილი)
OYSTER MUSHROOM WITH WALNUTS (spices, pomegranate, herbs)
ВЕШЕНКИ С ГРЕЦКИМИ ОРЕХОМИ (специи, гранат, травы)

21 ₾

მოხარშული ზუთხი
BOILED STURGEON  
ОСЕТРИНА ОТВАРНАЯ 

60 ₾

ნაკლებმარილიანი ორაგული 
CURED SALMON 
МАЛОСОЛЬНЫЙ ЛОСОСЬ

42 ₾

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

48 ₾

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

45 ₾

ქათმის რულეტი სეზამის მარცვლებით (ალუბლის სოუსით)
CHICKEN ROLL WITH SESAME SEEDS (with cherry sauce)
КУРИНЫЙ РУЛЕТ С КУНЖУТОМ (с вишневым соусом)

18 ₾

საქონლის ენა (სოიოს და წიწაკის ჩიმიჩური)
BEEF TONGUE  (in soy and pepper chimichurri)
ГОВЯЖИЙ ЯЗЫК (в соево - перечном чимичурри)

24 ₾

მოხარშული ხბოს კანჭი  (ქინძმარში ან მდოგვით)
BOILED VEAL KNUCKLE  (with mustard or coriander)
ВАРЕНАЯ ТЕЛЯЧЬЯ РУЛЬКА (с горчицей или кориандром)

42/38 ₾

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

17 ₾

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



ნადუღი სულგუნის ფირფიტებში
NADUGHI IN SULGUNI CHEESE PLATES
НАДУГИ В ПЛАСТИНАХ ИЗ СУЛГУНИ

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

26/29 ₾

გოჭი   
PIGLET
ПОРОСЕНОК 

55 ₾

14 ₾

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

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

23 ₾

კიტრი პომიდვრის სალათი  (გლეხურად, ნიგვზით ან გურული აჯიკით)
CUCUMBER AND TOMATO SALAD (peasantly, with walnuts or guruli ajik)
САЛАТ ИЗ ОГУРЦОВ И ПОМИДОРОВ (по-крестьянски, с грецкими орехами или с гурийской аджикой)

12/13.5 ₾

პომიდვრის სალათი ჯონჯოლით (წითელი ხახვი, გოგრის გული, კახური ზეთი)
TOMATO SALAD WITH JONJOLI (red onion, pumpkin heart, kakhuri oil)
САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ С ДЖОНДЖОЛИ (красни лук, тыквенноe семички, кахетинское масло)

19 ₾

ქარხნის ყველი  
CHEESE KARKHNULI
СЫР КАРХНУЛИ

17 ₾

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

კიტრის სალათი ორაგულით (სეზამის ზეთი, სოიოს სოუსი, მწვანილი, ბოლოკი)
CUCUMBER SALAD WITH SALMON (sesame oil, soy sauce, herb, radish)
САЛАТ ИЗ ОГУРЦОВ С ЛОСОСЕМ (Кунжутное масло, соевый соус, зелень, редис)

28 ₾



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, тклапи, сезам)

შემწვარი ქათმის სალათი (გუაკამოლე,სალათის ფურცელი, გამომშალი პომიდორი, ქართული თხილი, ფორთოხლის დრესინგი)
FRIED CHICKEN SALAD (guacamole, lettuce leaves, dried tomatoes, georgian nuts, orange dressing)
САЛАТ С ЖАРЕНОЙ КУРИЦЕЙ (гуакамоле, салатные листя, вяленые помидоры, грузинские орехи, апельсиновая дресинг)

18 ₾

27 ₾

საზიარო
SHARED / ОБЩИЙ

ფხალის ასორტი (ისპანახი, ჭარხლი, მწვანე ლობიო, ბადრიჯანი ნიგვზით, მჭადის ჩიფსი)
PKHALI PLATTER (spinach, beetroot, green bean, eggplant with walnuts, mchadi chips)
АССОРТИ ИЗ ПХАЛИ (шпинат, свекла, зеленая фасоль, баклажаны с грецкими орехами, чипсы из мчади)

23.5 ₾

მწვანილის ასორტი (სეზონური მწვანილი, ბოლოკი, მწვანე წიწაკა)
ASSORTED HERBS (seasonal herbs, radish, green pepper)
АССОРТИ ЗЕЛЕНЫ (cезонные зелен, редуска, зеленый перец)

9.5 ₾

მჟავის ასორტი (კომბოსტო, კიტრი, წიწაკa, მწვანე და ჩერი პომიდვრი, ნივრის მჟავე)
PICKLED VEGETABLES (cabbage, cucumber, pepper, green and cherry tomatoes, garlic)
АССОРТИ ИЗ СОЛЕНИЙ (капуста, огурец, перец, зеленые помидоры и помидоры черри, чеснок)

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

ЭЛАРДЖИ НА ДОСКЕ

15 ₾

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

95 ₾

ცივი ხორცის ასორტი (ქათმის რულეტი, საქონლის ენა, ბურვაკი, ბუჟენინა)
COLD MEAT PLATTER (Chicken roll, beef tongue, boiled Piglet, buzhenina)
ХОЛОДНЫЕ МЯСНЫЕ АССОРТИ (Куриный рулет, язык говяжий,  вареный поросенок, буженина)

65 ₾

45 ₾

ჩიხირთმა (შებოლილი სულგუნით და ზაფრანით)
CHIKHIRTMA (with smoked sulguni and saffron)
ЧИХИРТМА (с копченым сулугуни и шафраном)

15 ₾

წვნიანი
SOUPS  / СУП

ცივი ალუბლის  წვნიანი (წითელი ღვინით, გაწურული მაწვნით და ნიგვზით)
COLD CHERRY SOUP (with red wine, squeezed matsoni and walnuts)
ХОЛОДНЫЙ ВИШНЕВЫЙ СУП (c красным вином, выжатым кислым мацони  и грецкими орехами)

16 ₾

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

ელარჯის დაფა 
ELARJI BOARD

58 ₾



საქონლის წვნიანი ტყემლით (საქონლის რბილი, დარიჩინი, სტაფილო, ნიახურის ბოლქვი, ტყლაპი, ხორბალი)
BEEF SOUP WITH TKEMALI  (beef, cinnamon, carrot, celery root, tklapi, wheat)
ГОВЯЖИЙ СУП С ТКЕМАЛИ (говяжья вырезка, корица, морковь, луковица сельдерея, тклапи, пшеница)

17 ₾

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

ლობიო ქოთანში (მჟავეთი ან რაჭული ლორით)
BEANS IN CLAY POT (with pickles or with ham)
ФАСОЛЬ В ГЛИНЯНОМ ГАРШОЧКЕ (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 ₾

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

18 ₾

შემწვარი კალმახი (ველური ბრინჯით და თეთრი ღვინის სოუსით)
FRIED TROUT (with wild rice and white wine sauce)
ЖАРЕНАЯ ФОРЕЛЬ (c диким рисом и соусом из белого вина)

მჭადში გამომცხვარი კალმახი (კალმახი, ისპანახი, აჯიკის სოუსი) 
BAKED TROUT IN MCHADI (trout, spinach, ajika sauce) 
ЗАПЕЧЕННАЯ ФОРЕЛЬ В МЧАДИ (форель, шпинат, соус аджика) 

28 ₾

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

38/45 ₾

წიწილა შქმერულად (კლასიკური ან ნაღებით)
FRIED CHICKLET IN GARLIC SAUCE (classically or with cream)
ЖАРЕНЫЙ ЦЫПЛЕНОК В ЧЕСНОЧНОМ СОУСЕ (классически или с сливками)

ქათმის ჩახოხბილი (თხილი, შავი ქლიავი) 
CHICKEN STEWED IN TOMATOES (nuts, black plum) 
ЧАХОХБИЛИ ИЗ КУРИЦИ (орехи и черная слива) 

27 ₾

საქონლის ნიგვზიანი ხარჩო (საქონლის ხორცი, ნიგოზი, სუნელები)
BEEF KHARCHO WITH WALNUT (beef, walnuts, spices)
ХАРЧО ИЗ ГОВЯДИНЫ С ГРЕЦКИМ ОРЕХОМ (говядина, грецкие орехи, специи) 

45 ₾

მთავარი კერძები
MAIN DISHES  / ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

45 ₾

32 ₾



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

შებოლილი მეგრული კუპატი
SMOKED MEGRELIAN KUPATI
КОПЧЕНЫЕ КУПАТИ ПО МЕГРЕЛЬСКИЙ

კუპატი ბროწეულის სოუსში (ტკბილ-მჟავე, ხახვის მარინადით)
KUPATI IN POMEGRANATE SAUCE (with sweet and sour onion marinade)
КУПАТЫ В ГРАНАТОВОМ СОУСЕ  (c кисло-сладким луковым маринадом)

ხბოს ჩაშუშული (ისპანხის შიგთავსით და ცხარე სოუსით)
VEAL STEWED  (with spinach filling and spicy sauce)
ТУШЕНАЯ ТЕЛЯТИНА (c начинкой из шпината и острым соусом)

ხრაშუნა ღორის მუცელი (თაშმიჯაბით და მოთუშული ვაშლის ჩირით)
CRISPY PORK BELLY  (with Tashmijab and sauted dried apple)
ХРУСТЯЩАЯ СВИНИНА (с ташмиджабом и тушоние яблоком)

ნელი მომზადების ცხვრის კანჭი (ბრინჯით, ბოსტნეულით, კუმინით და შტოშით)
SLOW COOKED SHEEP KNUCKLE (with rice, vegetables, cumin and cranberry)
ТУШЕНАЯ РУЛЬКА БАРАНЬЯ (с рисом, овощами, тмином и клуква)

ნელი მომზადების საქონლის ნეკნები (წითელი ღვინის სოუსით და ქამა სოკოთი)
SLOW COOKED BEEF RIBS (with red wine sauce and mushrooms)
ТУШОНИЙ ГОВЯЖЬИ РЕБРЫШКИ (с соусом из красного вина и грибами)

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

*ალერგიულობის შემთხვევაში აცნობეთ მიმტანს
IN CASE OF ALLERGIES, INFORM THE WAITER

გარნირი
SIDE DISHES / ГАРНИР

ბრინჯი ბოსტნეულით
RICE WITH VEGETABLES
РИС С ОВОЩАМИ

კარტოფილი  (ფრი ან პიურე)
POTATO (fries or puree)
КАРТОФЕЛЬ (картофель фри или пюре)

შემწვარი კარტოფილი (ხახვით / სვანური მარილით და ერბოთი)
FRIED POTATOES (with onion / svan salt and erbo)
ЖАРЕННАЯ КАРТОШКА (c луком / cванская соль и eрбо)

42 ₾

25 ₾

32 ₾

29 ₾

48 ₾

მეგრული კუჭმაჭი
MEGRELIAN KUCHMACHI
МЕГРЕЛЬСКИЕ КУЧМАЧИ

22 ₾

67 ₾

55 ₾

29 ₾

*ფასს ემატება 18% დღგ. / 18% VAT

8 ₾

8 ₾

8/11 ₾



მწვადის სახლი
MTSVADI / ШАШЛЫК

ბოსტნეულის მწვადი
SKEWERED VEGETABLES
ОВОЩНОЙ ШАШЛЫК

მწვადის ასორტი (ხბო, ღორი, ქათამი, ბოსტნეული, იმერული კუპატი, შერეული ქაბაბი)
SKEWERED MEAT PLATTER (Veal, pork, chicken, vegetables, Imeretian kupati, pork and beef Kebab)
ШАШЛЫЧНОЕ АССОРТИ (Телятина, свинина, курица, овощи, купаты по-имеретински, Кебаб из смешанного фарша)

ორაგულის მწვადი
SKEWERED SALMON 
ЛОСОСЬ НА ВЕРТЕЛЕ

ზუთხის მწვადი
SKEWERED STURGEON
ОСЕТРУНА НА ВЕРТЕЛЕ

ქათმის მწვადი
SKEWERED CHICKEN
КУРИНЫЙ ШАШЛЫК

ხბოს მწვადი
SKEWERED VEAL
ШАШЛЫК ИЗ ТЕЛЯТИНЫ

მექსიკური კარტოფილი (სუნელები, ცხარე სოუსი)
MEXICAN POTATOES (spices, spicy souce)
МЕКСИКАНСКИЙ КАРТОФЕЛЬ (специи, острый соус)

ტყემალი
TKEMALI
ТКЕМАЛИ

ტომატის საწებელი
TOMATO SAUCE
САЦЕБЕЛИ ИЗ ТОМАТ ПАСТЫ

ნაშარაფი
NASHARAP
НАШАРАБ

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

ბაჟე
BAZHE
БАЖЕ

14 ₾

85 ₾

49 ₾

59 ₾

16 ₾

26 ₾

12 ₾

3.5 ₾

3.5 ₾

3 ₾

5.5 ₾

9 ₾

სოუსები
SAUCES / СОУСЫ

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



აფხაზურა  
APKHAZURA
АБХАЗУРА

ღორის მწვადი
SKEWERED PORK
ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ

ღორის სუკის მწვადი
SKEWERED PORK TENDERLOIN
ШАШЛЫК ИЗ СВИНОГО ФИЛЕ

ღორის ჩალაღაჯის მწვადი
SKEWERED PORK LOIN
ШАШЛЫК ИЗ ЧАЛАГАДЖИ СВИНИНЫ

ღორის ნეკნის მწვადი
SKEWERED PORK RIBS
ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫХ РЕБЕР

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

ქაბაბი
KEBAB / КЕБАБ

ქაბაბის ასორტი (ხბო, ცხვარი, ქათამი, შერეული) 
KEBAB PLATTER (veal, sheep, chicken, pork and beef Kebab) 
АССОРТИ КЕБАБ (телячьи, баранина, курица, смешани)

ქათმის ქაბაბი
CHICKEN KEBAB
КУРИНЫЙ КЕБАБ

ცხვრის ქაბაბი
SHEEP KEBAB
КЕБАБ ИЗ БАРАНИНЫ

შერეული ქაბაბი (ღორის და საქონლის ხორცით)
PORK AND BEEF KEBAB (Pork and beef Kebab)
КЕБАБ ИЗ СМЕШАННОГО ФАРША (свинина и говядина)

ხბოს ქაბაბი
VEAL KEBAB
КЕБАБ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ

26 ₾

19 ₾

23 ₾

22 ₾

21 ₾

80 ₾

13.5 ₾

23 ₾

16 ₾

19 ₾



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

იმერული ხაჭაპური
KHACHAPURI IMERETIAN
ХАЧАПУРИ ИМЕРЕТИНСКИЕ

მეგრული ხაჭაპური
KHACHAPURI MEGRELIAN
ХАЧАПУРИ МЕГРЕЛЬСКИЕ

აჭარული ხაჭაპური 
KHACHAPURI ADJARIAN
ХАЧАПУРИ АДЖАРСКИЕ

17 ₾

ლობიანი
LOBIANI
ЛОБИАНИ

ლობიანი ლორით
LOBIANI WITH HAM
ЛОБИАНИ С ВЕТЧИНОЙ

კუბდარი
KUBDARI (bread filled with beef and spices)
КУБДАРИ (пирог с говядиной и специями)

25 ₾

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

ЧВИШТАРИ

ჭვიშტარი
CHVISHTARI

ფეტვის ჭვიშტარი
MILLET CHVISHTARI
ПШЕННОЕ ЧВИШТАРИ

კახური შოთი
KAKHETIAN SHOTI
КАХЕТИНСКИЙ ШОТИ

მჭადი (გამომცხვარი ან ზეთში)
MCHADI (baked or in oil)
МЧАДИ (запеченный или в масле)

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

19 ₾

23 ₾

14 ₾

21 ₾

7 ₾

10 ₾

3 ₾

3 ₾

18 ₾



19 ₾

18 ₾

19 ₾

დესერტი
DESSERT / ДЕСЕРТ

6 ₾

18 ₾

12 ₾

38/26 ₾

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

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

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

ქართული მოხალული თხილი
ROASTED GEORGIAN NUTS
ЖАРЕННЫЙ ГРУЗИНСКИЙ ФУНДУК 

პონჩიკი (კრემყველით და მოხარშული კრემით)
PONCHIKI (with cream cheese and cream)
ПОНЧИКИ (со  сливочным сыром и кремом)

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

ნაყინი
ICE CREAM
МОРОЖЕНОЕ

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

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

სამარხვო / VEGAN / ВЕГАН




