წვნიანი კერძები
SOUPS / СУП
ჩიხირთმა
Chikhirtma / Чихиртма

15,00

სუპ-ხარჩო
Kharcho soup / Суп-харчо

16,00

ხაში
Khashi / Хаши

15,00

ბოსტნეულის და რძის ნაწარმის ცივი კერძები

სალათები
SALADS/САЛАТЫ

COLD DISHES WITH VEGETABLES AND DAIRY PRODUCTS
ХОЛОДНЫЕ БЛЮДA ИЗ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ И ОВОЩЕЙ

18,50
პომიდვრის სალათი
ჯონჯოლით და მოხალული გოგრის გულით
Tomato salad with Jonjoli and roasted pumpkin seeds
Салат из помидоров с Джонджоли и жаренными
тыквенными семечками

ბოსტნეულის სალათი
Vegetable salad / Овощной салат

14,00

კიტრი პომიდვრის
12,00
სალათი გლეხურად
Cucumber and tomato salad
Салат по крестиански из огурцов и помидоров
13,50
კიტრი პომიდვრის
სალათი ნიგვზით
Cucumber and tomato salad with walnuts
Салат из огурцов и помидоров с грецкими орехами

21,00
ცეზარი ქათმით
'Caesar'' Salad with chicken / Салат ''Цезарь'' с курицей
22,00
გუდის ყველის
სალათი
Guda cheese salad / Салат с сыром Гуда

მწვანილის ასორტი
Mixed fresh herbs / Ассорти зелени

9,50

23,50
ფხალის დაფა
(ისპანახი, მწვანე ლობიო, გოგრა, ბადრიჯანი)
Pkhali platter (spinach, green beans, pumpkin, eggplant)
Доска Пхали (шпинат, зеленая фасоль, тыква, баклажан)
14,00
აწეწილი ბადრიჯანი
ნივრით და ქინძით
Pulled eggplant with garlic and coriander
Баклажаны тушеные с чесноком и кориандром

აჯაფსანდალი
14,50
Ajapsandali (eggplant ragout) / Аджапсандали
მჟავის ასორტი
15,00
(კიტრის, პომიდვრის, წიწაკის, ნივრის და
კომბოსტოს მჟავე)
Pickled vegetables
(pickled cucumber, potatoes, peppers, garlic and cabbage)
Ассорти солений
(огурцы, помидоры, перец, чеснок и капуста)
ჯონჯოლი
12,00
გლეხურად ან ნიგვზით
Jonjoli with walnut / Джонджоли с орехами

ფასს ემატება 18% დღგ/VAT 18%

თევზის ცივი კერძები
COLD FISH DISHES
ХОЛОДНЫЕ РЫБНЫЕ БЛЮДА

ალაზნის ლოქო
ქინძმარში

35,00

Алазанский сом с уксусом и киндзой
42,00
ნაკლებმარილიანი
ორაგული
Cured salmon / Малосольная лососина

შემწვარი ორაგული
ბაჟეში
Fried salmon in Bazhe (walnut sauce)
Жареная лососина в Баже
ქართული ყველის დაფა
35,00
(ყველი სულგუნი, შებოლილი სულგუნი,
იმერული და ქარხნის ყველი)
Georgian cheese board
(cheese Sulguni,cheese Imeretian, smoked Sulguni
and cheese Karkhnuli)
Грузинская сырная доска
(cыр Сулгуни, cыр Имеретинский, копченый Сулгуни
и сыр Кархнули)
ყველი ქარხნული
Cheese Karkhnuli / Сыр Кархнули

43,00

ხორცის ცივი კერძები
COLD MEAT DISHES
ХОЛОДНЫЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА

17,00

18,50
ყველი სულგუნი
შებოლილი
Cheese smoked Sulguni / Сыр Сулгуни копченый

ყველი იმერული
15,50
Imeretian cheese / Сыр Имеретинский
ყველი სულგუნი
Cheese Sulguni / Сыр Сулгуни

17,50

ყველი გუდა
Cheese Guda / Сыр Гуда

23,00

65,00
ხორცის ასორტი
(ენა მოხარშული, ხბოს კანჭი მოხარშული,
ბურვაკის რულეტი)

Piglet roulade
(boiled beef tongue, boiled piglet, veal shoulder-shin)
Рулет из поросенка
(отварной язык, отварная голень теленка,
отварной поросенок)

ხბოს ბეჭი-კანჭი
მოხარშული
Boiled veal shoulder
Отварная телячья лопатка и голень

38,00

ხბოს კანჭი
38,00
ქინძმრის სოუსით
Veal in coriander sauce
Телячьи голень с соусом из кориандра

ფასს ემატება 18% დღგ/VAT 18%

17,00
საქონლის ენა
მოხარშული
Boiled beef tongue / Отварной говяжий язык

გოჭის კუჭმაჭი
ნიგვზით

თევზის ცხელი კერძები
HOT DISHES WITH FISH
ГОРЯЧИЕ РЫБНЫЕ БЛЮДА

16,00

შემწვარი კალმახი
ბროწეულის წვენში
Trout with pomegranate sauce
Форель в гранатовом соусе

Потроха поросенка с орехами

18,00

ბოსტნეულის და რძის ნაწარმის ცხელი კერძი
HOT DISHES WITH VEGETABLES AND DIARY
ГОРЯЧИЕ ОВОЩНЫЕ И МОЛОЧНЫЕ БЛЮДА
ლობიო ქოთანში
14,50
მჟავეულით და მჭადით
Beans in clay pot with pickles and corn bread
Фасоль в горшочке с соленьями и Мчади
ხის სოკოს ჩაშუშული
25,00
პომიდორში
Oyster mushrooms stewed in tomatoes
Древесные грибы тушеные с помидорами
ხის სოკოს მწვადი
Skewered Oyster mushrooms
Древесные грибы на вертеле

ხორცის ცხელი კერძები
HOT MEAT DISHES
ГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА

11,00

16,00
ქამა სოკო კეცზე
სულგუნით
Button mushrooms on Ketsi with Sulguni
Шампиньоны на Кеци с Сулгуни

45,00
წიწილა შემწვარი
ელარჯით და ბაჟეთი
Fried chicklet with Elarji and Bazhe
Цыпленок жареный с Эларджи и Баже

სოფლის წიწილა
კეცზე
Fried free-range chicklet in clay pan
Сельский цыпленок на кеци

45,00

45,00
წიწილა შქმერულად
მაყვალში ან ტყემალში
Fried chickled in garlic sauce, in blackberry sauce
or in Tkemali sauce
Цыпленок по Шкмерули, в ежевичном соку или
в соусе ткемали

ხბოს ჩაშუშული
25,00
Veal stewed in tomatoes / Тушеная телятина

ფასს ემატება 18% დღგ/VAT 18%

შემწვარი ბურვაკის
29,00
რულეტი თაფლით და წითელი ტყემლით
Roast piglet roll with honey and red Tkemali
Рулет из жареного поросенка с медом
и красным Ткемали

ხინკალი
KHINKALI/ ХИНКАЛИ

ხინკალი ქალაქური
Khinkali Kalakuri / Хинкали Калакури

1,60

ხინკალი მთიულური
Khinkali Mtiuluri / Хинкали Мтиулури

1,60

23,00
საქონლის ოსტრი
Beef stewed in spicy tomato sauce
Тушеная телятина в остром томатном соусе

ხინკალი მოხევური
(საქონლის)
Mokhevuri (beef khinkali)
Хинкали Мохевури (с говядиной)

1,80

საქონლის ნიგვზიანი
ხარჩო
Beef Kharcho with walnut
Харчо из говядины с орехами

ხინკალი ყველით
1,50
Khinkali with cheese / Хинкали с сыром

35,00
ბატკნის ჩანახი
Lamb Chanakhi
(stew with tomatoes, eggplant and potatoes)
Чанахи из ягненка

37,00

38,00
საქონლის ხორცის
ხაშლამა
Beef Khashlama (boiled beef ) / Хашлама из говядины

ლობიო საქონლის
ხორცით და პომიდვრით
Beans with beef and tomatoes
Фасоль с говядиной и помидорами

ხინკალი სოკოთი
1,40
Khinkali with mushrooms / Хинкали с грибами
ხინკალი კარტოფილით
1,30
Khinkali with potatoes / Хинкали с картофелем

29,00

17,00
ტოლმა ვაზის
ფოთოლში
Tolma in vine leaves / Долма в виноградных листях
24,00
შებოლილი
მეგრული კუპატი კეცზე
Smoked Megrelian Kupati (traditional Georgian sausage)
Копченые Мегрельские Купаты на Кеци
(традиционная Грузинская колбаса)
22,00
იმერული კუპატი
Imeretian Kupati (traditional Georgian sausage)
Имеретинские купаты (традиционная
Грузинская колбаса)

პელმენი ქოთანში
ყველით
Pilmeni in a clay pot with cheese
Пилмени в горшочке с сыром

16,50

ფასს ემატება 18% დღგ/VAT 18%

გარნირი
SIDE DISHES/ГАРНИР

ქაბაბი
KEBAB/ КЕБАБ

8,00

ქაბაბი ქათმის
Chicken Kebab / Куриный кебаб

13,50

ბრინჯი ბოსტნეულით
Rice with vegetables / Рис с овощами

ქაბაბი ხბოს
Veal Kebab / Кебаб из телятины

19,00

ქაბაბი ცხვრის
Sheep Kebab / Кебаб из баранины

21,00

8,00
კარტოფილი ფრი
პიურე, მოხარშული ან შემწვარი ტაფაზე
Potatoes: Fries, mashed potatoes, boiled or fried potatoes
Картофель: фри, пюре, вореный или жаренный

ქაბაბი შერეული
16,00
pork and beef Kebab / Смешанный кебаб

კარტოფილი
მექსიკურად
Mexican style potatoes
Картофель по мексикански

10,00

კარტოფილი
11,00
შემწვარი ერბოში სვანური მარილით
Fried Potatoes with Svanetian salt
Картофель жареный в сливочном масле со Сванской солью

მწვადი
Mtsvadi (skewered)/ ШАШЛЫК
სოუსები
SAUCES/СОУСЫ

მწვადის ასორტი
80,00
Skewered meat platter / Шашлычное ассорти
ორაგულის მწვადი
Skewered salmon / Лосось на вертеле

45,00

ზუთხის მწვადი
56,00
Skewered sturgeon / Осетрина на вертеле
ხბოს მწვადი
Skewered veal / Шашлык из телятины

24,00

ღორის მწადი
19,00
შერეული კახურად
Kakhetian skewered pork (mixed cuts)
Шашлык из свинины по Кахетински (смешанный)
ღორის ჩალაღაჯის
მწვადი
Skewered pork loin
Шашлык из свинного филе

22,00

ღორის ნეკნის
მწვადი
Skewered pork ribs
Шашлык из свининых ребер

21,00

3,50
ტყემალი
Tkemali (plum sauce) / Ткемали (соус из слив)

წითელი ტყემალი
ჟოლოთი
Red Tkemali with Raspberry
Красный Ткемали с малиной

5,00

მწვანე ტყემალი
ატმით
Green Tkemali with Peach
Зеленый Ткемали с персиком

5,00

საწებელი ტომატის
Tomato sauce / Томатное Сацебели

3,50

ნივრის სოუსი
Garlic sauce / Чесночный соус

3,00

3,00
მაშარაფი
Masharap (pomegranate sauce) / Машараф

ფასს ემატება 18% დღგ/VAT 18%

მაყვლის სოუსი
Blackberry sauce / Ежевичный соус

5,50

აჯიკა:
მშრალი, გურული ან პომიდვრის

5,50

ფხლოვანა
(ჭარხლით/ისპანახით)

16,00

Пхлована (пирог с листьями свеклы и с шпинатом)
ღია ისპანახის
ფხლოვანა ყველით

Adjika: dry, Gurian or with tomato
Аджика: сухая, гурийская или из помидоров

14,00

Откритая Пхлована (пирог со шпинатом и сыром)
ბაჟე
9,00
Bazhe sauce (made with walnuts, garlic and spices)
Соус Баже

16,00
ხაჭაპური აჭარული
Khachapuri Adjarian / Хачапури Аджарский

ხაჭაპური იმერული

18,00

Хачапури Имеретинское

ცომეული
BREAD AND PASTRY
МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ხაჭაპური მეგრული

21,00

Хачапури Мегрельское
კუბდარი

22,00

Кубдари (пирог с говядиной и специями)

დესერტი
DESSERT / ДЕСЕРТ

კახური შოთი
3,00
Kakhetian ,,Shoti'' / Кахетинский ,,Шоти''

სეზონური ხილის
26,00
ასორტი
Seasonal fruit platter / Ассорти сезонных фруктов

3,00
მჭადი გამომცხვარი
ან ზეთში შემწვარი
Mchadi (corn bread) baked or fried
Мчади печеные или жаренные в масле

ჭვიშტარი
Chvishtari (corn bread with cheese)
Чвиштари

ჩირის ასორტი
19,00
Dried fruit platter / Ассорти сухофруктов

7,00

ნაყინი
Ice cream / Мороженое

10,00
ჭვიშტარი ფეტვის
Millet Chvishtari (corn bread with cheese)
Пшенное чвиштари

ლობიანი

8,00

წერეთლის მწვადი
18,00
Tsereteli Mtsvadi (Roasted pumpkin seeds)
Шашлык Церетели (Тыквенные семечки)

14,00

ჩურჩხელის ასორტი
Churchkhela platter
Ассорти Чурчхела

18,00
ლობიანი ლორით
Lobiani with ham / Лобиани с ветчиной

ფასს ემატება 18% დღგ/VAT 18%

18,00

